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Savaitės LENKAS KUNIGAS KALINYS
Įvykiai AP|E PAVERGTUS LIETUVIUS

30 m. Indiją valdžiusi Kong
reso partija parlamento rinkimus 
pralaimėjo. Neišrinkta į parla
mentą min. pirm. Indira Gandhi 
atsistatydino. Nauju min. pirm, 
buvo išrinktas opozicinės Janata 
partijos pirm. Morarji Desai, 81 
m. Jis pažadėjo rūpintis žmogaus 
laisvių saugojimu ir užsienio po
litiką orientuoti ne į Maskvą, 
kaip iki šiol buvo daroma, bet į 
vakarų demokratijas. Prie 
Gandhi pralaimėjimo daugiau
sia prisidėjo išimties būklės pa
skelbimas ir jos politiką kriti
kuojančių žmonių įkalinimai.

Vietnamas grąžino 12 JAV ka
rių lavonus ir pažadėjo sudaryti 
specialią komisiją dingusiem be 
žinios JAV kariam surasti. Prez. 
Carter pareiškė, kad netrukus 
Paryžiuj prasidės derybos santy
kiam tarp JAV ir Vietnamo išly
ginti.

Prez. Carter pasiųstoji delega
cija į Laos nieko nelaimėjo, nes 
Laos reikalauja, kad JAV pirma 
pradėtų teikti jam ūkinę pagal
ba.

Kongo respublikoj (buv. Pran
cūzijos Kongo) buvo nužudytas 
jos prez. Marien Ngouabi. Ma
noma, kad ji nužudė buv. prez. 
Alphonse Massamba Debat šali
ninkai. Valdžią perėmė 11 narių 
Kongo darbo partijos (komunis
tų) karinis komitetas, kuris įstei
gė specialų teismą sąmokslinin
kam bausti.

Britanijos konservatorių par
tijos pirm. Margaret Thatcher 
buvo pavykę įnešti į parlamentą 
min. pirm. James Callaghan vy
riausybei nepasitikėjimo klausi
mą, bet parlamento darbo parti
ja, susitarusi su maža liberalų 
partija, ši pasiūlymą atmetė. Už 
talkinimą darbo partija pasiža
dėjo nenacionalizuoti pramonės 
ir svarbesniais klausimais tartis 
su liberalų partija.

Prancūzijos pakartotinius sa
vivaldybių rinkimus taip pat lai
mėjo kairiųjų ir komunistų blo
kas, į kurių rankas dabar pate
ko beveik 3/4 Prancūzijos 
miestų. Paryžiaus burmistru 
buvo išrinktas buv. min. pirm. 
Jacques Chirak.

Kinijoj buvo įvykdyta mirties 
bausmė 29 asmenim už įvairius 
politinius veiksmus.

Sov. S-gos valdovas Leonid 
Brežnev profesinių unijų kong
resui pasakytoj kalboj aštriai 
puolė JAV politiką dėl žmogaus 
teisių, nes tai yra kišimasis į ki
tų valstybių reikalus, ir grasino, 
kad tai gali atsiliepti abiejų 
valstybių santykiam.

Prez. Carter dar kartą pakar
tojo savo vyriausybės tvirtą nu
sistatymą kelti žmogaus teisių 
pažeidimų klausimus bet ku
rioj valstybėj ir pareiškė viltį, 
kad šis nusistatymas neturėsiąs 
įtakos kitų klausimų sprendi
mui.

Japonijos min. pirm. Takeo 
Fukuda lankėsi JAV ir tarėsi 
prekybos ir Ramiojo vandenyno 
srities gynybos klausimais. Prez. 
Carter pažadėjo tartis su Japoni
ja dėl JAV kariuomenės iš P. Ko
rėjos atitraukimo.

Prez. Carter pajuokė visus 
tuos, kurie tuoj pat apserga nuo 
kiekvieno Brežnevo nusičiau- 
dėjimo ir paprašė kongresą skirti 
papildomai 45 mil. dol. radijų 
Free Europe, Liberty ir Ameri
kos Balso transliacijom į Sov. 
S-gą ir rytų Europą.

Zaire kariuomenė vis dar te
bekovoja su iš Angolos į jo pie
tinę sritį įsiveržusiais kariais. 
JAV ten pasiuntė karinių reik
menų už 2 mil. dol., bet nenu
mato daryti ko nors daugiau ir 
sveikina Nigerijos pastangas 
konfliktą likviduoti.
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Paryžiuje leidžiamas lenkų 
žurnalas Kultūra 1976 lapkričio 
numery įdėjo kun. Wladyslaw 
Bukovvinski straipsnį apie reli
ginę padėtį Sovietų Sąjungoj. 
Duodam santrauką, kur rašo
ma apie lietuvius.

-o-
Kai po antrojo pasaulinio ka

ro Lenkijos rytinė dalis atiteko 
Sovietų Sąjungai, ten klebona
vęs kun. Bukowinski buvo suim
tas, nuteistas ir išsiųstas į darbo 
stovyklą Karagandoj, Kazachs
tane. Po sovietų-lenkų susitari
mo 1955 kun. Bukowinski būtų 
galėjęs repatrijuoti į Lenkiją. 
Tačiau nutarė pasilikti Sov. 
S-goj ir pasišvęsti ten esančių 
katalikų sielovados darbui. Bu
vo kelis kartus suimtas, tardo
mas. Prieš mirtį 1975 lankėsi 
Lenkijoj, kur parašė “Atsimini
mus draugam” — taip pavadi
no savo straipsnį.

Ilgiausiai kun. B. gyveno Ka
ragandoj, ir ten vokiečiai katali
kai sudarė gausiausią ir gerai su
organizuotą grupę, po jų ėjo len
kai. Su tom dviem grupėm jam 
ir teko daugiausia dirbti.

Susitiko ir su lietuviais. Apra
šo pasikalbėjimą su lietuviais 
kunigais. Tarp kitko, jie “aiškiai 
pasisakė prieš Lietuvos-Lenki
jos unijos atnaujinimą, net jei tai 
ir būtų realiai galima, nes jos 
biją. Jų nuomone, rusai gali fi
ziškai sunaikinti negausią lietu
vių tautą, bet jos nesurusins. 
Betgi jokiam lietuviui negali ne
rūpėti tautos sulenkinimo pavo
jus, kuris grėstų, jei būtų atnau
jinta Lietuvos-Lenkijos unija”.

Nors lietuvių idealas būtų

Pabaltijo Moterų Taryboj kovo 27 kalba Barry Farber, žinomas radijo komentatorius. Iš 
k. estė Mail Jurma, latvė Helga Ozolins ir Regina Žymantaitė. Nuotr. L. Tamošaičio

LAISVIESIEM LIETUVIAM
1940 birželio 15 okupavusi 

Lietuvą, Sovietų Sąjunga ne
leido lietuvių tautai vykdyti 
savo suvereninių teisių. Vien 
per pirmuosius okupacijos me
tus daug tūkstančių Lietuvos pi
liečių ji įkalino, ištrėmė į Sibirą 
ar europinės Rusijos šiaurę. Trė
mė suaugusius ir senelius, vai
kus ir kūdikius, sveikus ir ligo
nius, moteris ir vyrus.

1944 antrą kartą okupavusi 
Lietuvą, Sovietų Sąjunga žiau
riomis priemonėmis sunaikino 
ar ištrėmė į Rusijos gilumą sun
kiem darbam, badui ir mirčiai 
daug tūkstančių mūsų tautiečių. 
Tik mažai daliai leido grįžti 
Lietuvon.

Tai buvo Stalino laikais. Bet
gi ir dabar tūkstančiam yra atim

pabaltiečių federacija, kur ne
gresia nutautimas, lietuviai ku
nigai buvę nuomonės, kad atei
ty, jei tik būtų galima, reikėtų 
vystyti it gilinti santykius tarp 
lietuvių ir lenkų Bažnyčios srity.

Kun. B. duoda plačią Sov. 
S-gos religijų apžvalgą. Jo nuo
mone, Sov. S-goj, nežiūrint in
tensyvios ateistinės propagan
dos, kuriai tarnauja visas valsty
bės aparatas, esą daugiau agnos
tikų, negu tikrų, kovojančių 
ateistų. Jaunimas, nuo 16 iki 20 
metų, pereina fazę — Dievo nė
ra. Vėliau prasideda kažkoks 
procesas, ir jau 25 metų tas pats 
jaunimas arba tampa agnostikais 
(taigi ne ateistais), arba grįžta 
prie tikėjimo į Dievą, nors daž
niausiai ir nepraktikuoja, jei tai 
jiem nebuvo įskiepyta iš vai
kystės.

Autorius plačiai rašo apie ka
talikų padėtį. Jo nuomone, kata
likai geriau atsispiria ateistinei 
propagandai negu pravoslavai, 
stengiasi tikėjimą perduoti savo 
vaikam. Jaunoj kartoj daug ti
kinčiųjų, nors ir nešimeldžian- 
čiųjų. Tokie krikštija savo vai
kus ir vakare persižegnoja.

Kun. B. gražiai atsiliepia apie 
vokiečius ir sako, kad gera 
būti “vokiečių popu”, nes jie 
drausmingi ir susiklausę. Jei Ka
ragandos vokietis katalikas ve
da vokietę katalikę, tai jau bent 
mėnesį prieš vestuves pas kuni
gą ateina abi mamos ir sako: 
“Vestuvės bus tada ir tada. Atei
nam iš anksto, kad jūs turėtu
mėt laiko jaunuosius gerai pa
ruošti jungtuvėm.” 

tos teisės gyventi Lietuvoj. 
Tūkstančiai lietuvių yra Sovietų 
Sąjungos darbo stovyklose, ka
lėjimuose ir Sibiro tremty.

1975 Sovietų Sąjunga, su 34 
kitomis valstybėmis, pasirašė 
Helsinkio aktą. Šiais metais aktą 
pasirašiusios valstybės ren
kasi Belgrade. Pasitikrins, kas ir 
kaip pasižadėjimus vykdo, kas ir 
kaip jiem nusikalsta. JAV kong
rese yra speciali komisija, kuri 
renka Sovietų Sąjungos žmo
gaus teisių pažeidimus. Pana
šios komisijos veikia Kanadoj, 
Vakarų Vokietijoj, Didžiojoj Bri
tanijoj ir kitur.

Laisvuose kraštuose gyve
nantieji lietuviai! Turim davinių 
apie savo gimines, draugus, pa
žįstamus ar net nepažįstamus,

Bendras įspūdis toks, kad Sov. 
S-goj didelė dauguma ateistų, 
nes jie šaukia rėkia, o tikintieji 
tyli. Pasitaiko tvirtų ir be nuo
laidos katalikų, kurie nevengia 
prisipažinti, kad jie tokie yra. 
Apie vieną tvirtos laikysenos pa
vyzdį autorius rašo: “Šiuo atveju 
didvyris yra jaunas lietuvis stu
dentas. Pavadinkim jį lietuvišku 
vardu — Vytautas (Witold). Jo 
istoriją man papasakojo pažįsta
mas lietuvis kunigas, vertas 
pasitikėjimo.

Vytautas buvo trečio kurso 
studentas viename Sibiro uni
versitete. Tuo laiku Sibire dar 
buvo labai daug ištremtų lietu
vių šeimų. Kai kurios iš jų vė
liau grįžo Lietuvon.

Tame mieste keletą metų su
maniai dirbo, žinoma, neužsire
gistravęs lietuvis kunigas. Vy
tautas dažnai nueidavo išklausy
ti mišių, o kartais ir patarnau
davo kunigui. Pagaliau gandas 
pradėjo sklisti universitete.

Auklėjimo ir mokslo tikslais 
visų sovietinių aukštųjų mokyk
lų studentai yra suskirstyti gru
pėmis. Kiekviena grupė turi 
savo globėją, dažniausiai iš do
centų ar asistentų. Kartą globė
jas sušaukė savo grupę, prie ku
rios priklausė ir Vytautas. Pradė

jo aimanuoti, kad, nors nejtikėti- 
na, bet būna studentų, kurie 
“popui” patarnauja prie mišių. 
Visi studentai iš karto suprato, 
jog globėjas kalba apie Vytautą, 
nors ir neminėjo jo pavardės.

Ką gi Vytautas į tai? Netylė
jo, anaiptol. Atsistojo ir ramiai 
tarė: Pareiškiu, kad tikiu į Dievą

kurių asmens, šeimos, tikėji
mo, keliavimo ir kitas teises pa
žeidžia Sovietų Sąjunga. Mūsų 
teisė ir šventa pareiga tuos da
vinius, tiksliai ir teisingai sura
šytus, skubiai įteikti gyvenamų 
kraštų komisijom ir vyriau
sybėm. Taip pat juos skubiai 
siųskim Lietuvių žmogaus teisių 
komisijai. Tą komisiją JAV suda
ro: pirmininkas dr. Domas Kri
vickas, nariai dr. Jonas Balys, 
dr. Jonas Genys, Aušra Jurašie
nė, Jonas Jurašas, Daiva Kezie- 
nė, Simas Kudirka, kun. Kazi
mieras Pugevičius, Jonas R. Si
manavičius ir Aušra Mačiulaity- 
tė-Zerr.

Visą medžiagą siųskim šiuo 
adresu: Dr.' D. Krivickas, 5808 
King Arthur Way, Glen Dale, 
Md. 20709. Tel. (301) 262-7164.

(Elta)

— Akademikas Kostas Korsa
kas vilniškėj Tiesoj džiaugiasi, 
kad jau išėjo iš spaudos Lietu
vių kalbos žodyno X tomas, 
užbaigiąs raidę P. Dešimtis iš
leistų žodyno tomų tai jau esą 
du trečdaliai viso žodyno, kurio 
būsią iš viso 15-16 tomų. K. Kor
sakas pripažįsta, kad ikšiolinis 
žodyno leidimas buvęs per lė
tas. Jo lėtumas priklausęs ne 
nuo kalbininkų, dirbančių re
dakcijoj, bet nuo poligrafijos 
priemonių ribotumo, nepakan
kamumo. Tikimasi, kad dabar 
žodyno spausdinimas nebūsiąs 
nuvilkintas. Jau baigiamas reng
ti spaudai XI tomas, redaguo
jamas ir XII tomas, rašomas jau 
ir XIII tomas. Numatoma, kad 
per ateinančius 10 metų bū
siąs baigtas leisti visas Lietuvių 
kalbos žodynas, sukaupęs visą 
lietuvių kalbos žodinį turtingu
mą. Be abejonės, tai yra labai 
didelis pavergtos Lietuvos litua
nistų darbas, varomas K. Būgos, 
J. Balčikonio ir kitų nepriklau
somos Lietuvos kalbininkų pra
dėtu keliu. Tik gaila, kad gre
ta gražių gyvosios kalbos pavyz
džių žodyne prigrūsta ir lietu
viam svetimų sovietinės ideolo
gijos ir politikos aptarimų.

Ta pačia proga K. Korsakas 
džiaugiasi ir Lietuvių kalbos 
gramatikos trimis tomais, kurių 
paskutinis — Sintaksė — išėjo 
1976. Tai per pusantro tūkstan
čio puslapių turįs mokslinis vei
kalas, parašytas kelių kalbi
ninkų, apimąs lietuvių kalbos fo
netiką, morfologiją ir sintaksę. 
Liet. Mokslų akademija iš to tri
tomio yra numačiusi parengti 
vieną tomą lietuvių kalbos gra
matikos rusų kalba.

ir iki savo gyvenimo pabaigos 
nenustosiu į jį tikėjęs. Pasakė 
ir atsisėdo, o jo kolegos, kurių 
tarpe nebuvo nė vieno kataliko, 
plojo jam už drąsą ir tvirtumą. 
Na, o vargšas globėjas “ostalsia 
durakom” (liko kvailiu). Toliau 
tas lietuvis kunigas pasakojo, 
kad Vytauto už tai iš universite
to neišmetė — jis galėjo toliau 
studijuoti.” (Elta)

Gabios galvos, darbščios 
rankos

Kovo 9 Kauno miesto sovietas 
pripažino, kad pramonės kolek
tyvas, transporto ir statybos or
ganizacijos, aptarnavimų srities 
miesto bendradarbiai pirmai
siais dešimtojo penkmečio me
tais sąžiningai atliko savo so
cialistinius įsipareigojimus.

Už stropų darbą Kaunas pripa
žintas visos Sovietų Sąjungos 
nugalėtoju (Sov. Litva, 1977.3. 
10).

Kaip žinom, Kaunas yra lietu
viškiausias miestas. Lietuvių 
darbininkų galvos gabios, o ran
kos darbščios. (Elta)

ŽUVO 
SPORTININKAS

New Yorke, Kultūros Židiny 
kovo 26, 27 vyko lietuvių rytų 
apygardos varžybos. Grįžtant iš 
tų varžybų, kovo 27 vakare, 5 
mylios nuo Bostono, įvyko auto 
katastrofa, mašina apsivertė. 
Mašinoj buvo trys sportininkai. 
D. Kleinas užmuštas vietoj, o 
broliai Edvardas ir Tomas Le- 
veckiai sunkiai sužeisti.

Iki šiol JAV derybose su Sov. 
S-ga dalyvaudavo tik sovietų 
vertėjas Viktor M. Suchodrev, 
bet dabar JAV numato tam rei
kalui turėti ir savo vertėją.

Meksika nutraukė dipl. santy
kius su Ispanijos respublikos eg- 
ziline vyriausybe ir atvėrė kelią 
dabartinei Ispanijos vyriausybei 
pripažinti.

Paskutinei savo kolonijai — 
Afars ir Issas Prancūzija suteiks 
nepriklausomybę birželio 27. 
Gegužės mėn. ten bus įvykdy
tas gyventojų atsiklausimas.

Nato karinės komisijos pirm, 
adm. Sir Peter Hill Norton pa
siūlė, kad visos Nato valstybės 
padidintų savo karinius biudže
tus 2-3 proc. sovietų pranašu
mui išlyginti.

Jau esam anksčiau rašę apie 
lietuvių bendrinės kalbos rašy
bos ir skyiybos keitimo projektą, 
kuris yra išdėstytas kalbininkų 
paruoštame veikale “Lietuvių 
kalbos rašyba ir skyryba”. Jo bu
vo išleista 10,000 egz. K. Korsa
kas rašo, kad toji laida jau išpar
duota ir dabar leidžiama papil
doma laida — 40,000 egz.

Dar vienas Lietuvos kalbinin
kų darbas yra baigiamas spaus- 
.inti “Lietuvių kalbos atlasas”, 

t. (tarmių geografinis išsidės
tymas, būdingos tarmių savy
bės). Iš viso šio atlaso būsią 
trys tomai.

K. Korsakas skelbia tame 
straipsny, kad jau atiduota 
spaustuvei Lietuvių literatūros 
istorija rusų kalba, kurios bū
sią 60 spaudos lankų ir kuriai 
parengti pagal marksistinę me
todologiją talkinę Maskvos re
daktoriai ir vertėjai.

Lietuvių literatūrai vietos bū
sią ir dešimtim tomų leidžia
moj rusų kalba “Pasaulinės li
teratūros istorijoj”; ją leidžia 
Sovietų Sąjungos Mokslų akade
mija, o rašo daugelis autorių 
(tarp jų esą ir lietuvių literatū
ros mokslininkų).

Pradedama leisti ir “Lietuvių 
liaudies dainų” daugiatomė se
rija, paruošta lietuvių tautosaki
ninkų.

— Šių metų sausio mėnesį 
Vilniaus Respublikinės biblio
tekos konferencijų salėj įvyko 
kompozitoriaus Stasio Šimkaus 
90-ies metų gimimo sukakties 
minėjimas, kuriame kalbėjo bu
vę St. Šimkaus mokiniai: J. Mo- 
tiekaitis, A. Grudzinskas, K. Ka- 
veckas; solistai: B. Grincevičiū- 
tė, A. Kučingis, A. Sodeika. St. 
Šimkaus dainų padainavo B. 
Grincevičiūtė, G. Pamakštis, A. 
Daunoras, A. Kučingis.

— Tarprespublikiniame “Kny
gos meno” konkurse Rygoj, 
kuriame dalyvavo Estijos, Latvi
jos, Gudijos ir Lietuvos spaustu
vininkai, pereinamąją dovaną 
1977 m. — “Krikštolo knygą”
— laimėjo Lietuva.

— Maskvos leidykla “Sovets
ku pisatel” išleido Juozo Grušo 
dramų rinkinį, vardu “Adomo 
Brunzos paslaptis”, kuriame iš
spausdintos 8 dramos (iŠ naujes
niųjų — Barbora Radvilaitė, 
Švitrigaila, Cirkas . . .). Tiražas
— 10,000 egz.

— Vilniaus Valstybinio dai
lės instituto dėstytojui skulpto
riui Gediminui Jokūboniui su
teiktas Lietuvos TSR liaudies 
dailininko vardas.

— Kauno muzikiniame teatre 
jau kuris laikas rodomas muzi
kinis vaidinimas (tenykščių žar
gonu vadinamas “muzikių”) 
“Pagramančio šnekučiai”. Vei
kalo libretą pagal P. Cvirkos ro
maną “Meisteris ir sūnūs” para
šė poetas Antanas Drilinga, mu
ziką sukūrė lengvosios muzikos 
kompozitorius Algis Bražinskas. 
Režisierius — R. Vaitkevičius. 
Tenykštė spauda rašo, kad žiū
rovų spektakliui netrūksta, kad 
artistam ir orkestrui negailima 
plojimų. Nors komunistų par
tija ir nepalankiai žiūri į vaka
rietišką modeminę muziką; bet 
vakarietiška įtaka prasiveržia 
pro visas geležines uždangas 
ir veikia muziką, meną, literatū
rą. Ne tik okupuotuose kraš
tuose, ‘bet ir pačioj sovietinėj 
Rusijoj jaunimas mėgsta viską, 
kas ateina iš Vakarų. Gal ir ne 
visos atneštinės naujovės yra 
teigiamos, bet jos prisideda prie 
partinių varžtų sprogdinimo. 
Lietuvoj kuriama gausi pramogi
nė (estradinė) muzika, kuri iš
stumia melodingą liaudies dai
ną, pratina prie nenatūralaus žo
džių kirčiavimo, prie neharmo
ningo ritmo. Tokios muzikos 
plokštelės gausiai plaukia ir į 
Ameriką ir lietuviškose radijo 
valandėlėse erzina jautresnę 
muzikos mėgėjo ausį. Žinoma, 
ne visa estradinė muzika yra to
kia; kai kurie kompozitoriai su
geba į pramoginę muziką įjung
ti ir lietuviškų melodijų elemen
tų. Tačiau per didelis posūkis 
į vakarietišką pramoginės muzi
kos modernizmą darosi pavo
jingas.

Pr.N.
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Savaitės 
įvykiai

I

RELIGIJOS TARNAI AP ŠMEIŽIAMI 
IR KLASTOTŲ FILMŲ PAGALBA
Iš Lietuvos K. B. Kronikos Nr. 24

Pasibaigusi Palestinos tauti
nės tarybos konferencija parei
kalavo sukurti nepriklausomą 
valstybę, lygiom teisėm daly
vauti Ženevos konferencijoj ir 
nutarė nepripažinti Izraeliui tei
sės gyvuoti. Jos pirmininku bu
vo perrinktas Yasir Arafat.

Vietname nuo 1948 iki 1976 
dirbęs katalikų kunigas Andre 
Gelinas tvirtina, kad ten viešpa
tauja skurdas, nuolatinis gyven
tojų sekimas, nenutrūkstanti 
propaganda ir indoktrinavimas, 
areštai, įkalinimai, egzekucijos 
ir trėmimai į nuošalias sritis.

Olandijos koalicinė min. 
pirm. Joop den Uyl vyriausybė, 
neradusi pritarimo savo žemės 
reformos politikai, atsistatydino.

JAV susirūpinusios seka Sov. 
S-gos prez. Podgorny ir Kubos 
prez. Fidel Castro vizitus Afri
kos valstybėm, bet tiki, kad Sov. 
S-gai nepavyks sutaikyti jos re
miamų Etiopijos ir Somalijos, 
nes pastarąją vilioja Saudi Arabi
ja veiksmingesnės pagalbos pa
žadais.

Kongo kardinolas Emilie 
Biayenda buvo pagrobtas prieš 
kurį laiką nužudyto prezidento 
giminių ir nužudytas.

Rodezija atėmė prieš kurį lai
ką už partizanų slėpimą nubaus
tam 10 m. kalėjimo R. katalikų 
vyskupui Donai R. Lamont pi
lietybę ir kaip nepageidaujamą 
ištrėmė.

10 čekoslovakų disidentų, pa
sirašiusių chartą 77, buvo atleis
ti iš darbo.

Prancūzijos organai areštavo 
3 prancūzus ir 1 italą už jos ir 
Nato karinių paslapčių perdavi
mą sovietam.

P. Korėjos aukšč. teismas pa
tvirtino 5 m. kalėjimo bausmes 
buv. prez. Yun Po Sun ir 17 
kitų už tai, kad jie savo dek
laracija reikalavo dabartinį prez. 
Park Chung Hee atsistatydinti 
ir grąžinti politines laisves.

Prez. Carter numato reika
lauti, kad visos iš JAV gaunan
čios užsienio pagalbą valstybės 
pasižadėtų gerbti žmogaus tei

ses.
Leningrado teismas nubaudė 

dailininkus Nadežda Kubasova, 
Oleg Volkov ir Juli Ruba- 
kov 7 m. kalėjimo už šūkių ant 
viešųjų pastatų rašymą.

Prez. Carter pasiūlė kong
resui suprastinti rinkimų įstaty
mą, panaikinant balsuotojų re
gistraciją (pasitenkinant tik bal
savimo metu tapatybės įrody
mu) ir prezidento bei viceprez. 
rinkimų elektorių sistemą; su

teikiant vyriausybės paramą 
kandidatam į senatą ir atstovų 
rūmus ir leidžiant federaliniam 
tarnautojam dalyvauti rinkimi
nėj veikloj.

Dėl LTSR Ministrų Tarybos 
Valstybinio televizijos ir radijo 
komiteto veiklos, šiurkščiai pa- 
žeidusios elementarias teisin
gumo ir teisėtumo normas, lie
čiančias asmens orumą ir reli
ginio kulto apeigas.

LTSR MT Valstybinio televi
zijos ir radijo komiteto parei
gūnai, maskuotos ir klastingos 
apgaulės būdu, be mano žinios 
ir sutikimo, suorganizavo manęs 
nufilmavimą Kaišiadorių rajono 
vykdomajame komitete ir lai
kantį Mišias Kalvių bažnyčioj. 
Tokį sumontuotą filmą per tele
vizijos laidą, vardu “Ir per 
amžių amžius”, laikas nuo laiko 
su šmeižiančia mane informaci
ja demonstruoja Lietuvos tikin
tiesiems ir visuomenei.

Aš buvau oficialiai iškviestas 
atvykti į Kaišiadorių rajono vyk
domąjį komitetą. Ten mane 
siuntinėjo iš kabineto į kabine
tą, užduodami nereikšmingus 
klausimus: apie turistų lanky
mąsi Kalvių bažnyčioje ir pan. 
Pasirodo, atvykę televizijos dar
buotojai su iš anksto paruošta 
aparatūra mane ten filmavo.

Vėliau Kalvių bažnyčioje, 
man belaikant sekmadienį šv. 
Mišias, susikaupusiai besimel
džiant gausiai susirinkusiems 
parapijiečiams, į bažnyčią, su
keldami triukšmą, įsibrovė vyrai 
su televizijos aparatūra ir be ma
no leidimo ėmė filmuoti, šeimi
ninkaudami bažnyčioje tarsi 
nuosavoje studijoje.

LTSR BK 143 str. numato 
bausmę laisvės atėmimu ligi 
vienerių metų už pažeidimą į- 
statymo dėl Bažnyčios atsky
rimo nuo valstybės, taigi ir vals
tybės atskyrimo nuo Bažny
čios.

Minėtu įsibrovimu buvo 
šiurkščiai sudrumsta švenčiau
sių tikintiesiems kulto apeigų, 
būtent šv. Mišių rimtis, buvo gi
liai užgauti besimeldžiančiųjų 
religiniai jausmai.

Momentas, kai aš dalinu Ko
muniją, filme yra palydimas to
kiais diktoriaus komentarais: 
“Tomis pačiomis rankomis 
šventino banditų ginklus ir kan
kinimo įrankius”.

Šios insinuacijos bei teiginiai, 
liečiantieji mano asmenį ir 
veiklą pokario metu, pasitelkus 
visų veikliausią propagandinę 
priemonę — pakartotinas televi-

zijos laidas, yra nedovanotinas 
tyčinis nuolatinis mano asmens 
įžeidinėjimas su tikslu mane 
diskredituoti kaip kunigą, Kata
likų Bažnyčios atstovą, visos ti
kinčios ir netikinčios Lietuvos 
visuomenės akyse.

Tokiu negarbingu ir neteisėtu, 
šmeižikišku būdu sumon
tuotas filmas yra šlykštus prasi
manymas ir nusikalstama veikla, 
baudžiama LTSR įstatymais.

Tas faktas, kad praeityje tary
binio teismo sprendimu aš, kaip 
politinis kalinys, iškalėjau su
stiprinto režimo lageryje 10 
metų, dar neduoda niekam tei
sės, praėjus 20-čiai metų, ir vėl 
mane maltretuoti ir terorizuoti.

Pagaliau mano teisminės by
los medžiaga nurodo, už ką aš 
buvau nuteistas 10 metų. Poka
rio metu nekartą maitinau Lie
tuvos partizanus, nepripažinu- 
sius teisėtu Lietuvos inkorpora
vimo į TSRS sudėtį, juos ma
terialiai rėmiau ir sutuokiau 
vieną jų porą. Filmo redaktorių 
propaganda, esą aš šventinęs 
banditų ginklus bei kankinimo 
įrankius, yra ne dokumentiniai 
faktai, o piktvališkas šmeižtas.

Šiuo atviru skundu aš krei
piuosi į LTSR prokuratūrą rei
kalaudamas: y

Sustabdyti manęs, kaip lega
laus tarybinio piliečio ir kunigo, 
gyvenančio Tarybų Sąjungoje, 
terorizavimą ir maltretavimą.

Užkirsti kelią šv. Mišių.orumo 
paniekinimui.

Sudrausti nusikaltėlius:
L Išimti mane liečiančius 

kadrus iš televizijos filmo “Ir 
per amžių amžius”.

2. Patraukti baudžiamon atsa
komybėn aukščiau minėtus tele
vizijos ir radijo laidų redaktorius 
bei operatorius ir jiems davusius 
patvarkymus šiuos veiksmus at
likti kartu su bendrininkais iš 
Kaišiadorių rajono vykdomojo 
komiteto pagal LTSR BK 18 (ty
činis bendras dviejų ar daugiau 
asmenų dalyvavimas nusikalti
me) ir pagal BK 132 ir 133 
straipsnius (už šmeižimą ir įžei
dimą, viešai paskleistą kūrinio 
forma, šmeižimą, susijusį su 
kaltinimu, padarius sunkų nu
sikaltimą).

3. Prieš 34 metus Vilkaviškio 
raj., Orijos miškelyje niekuo ne
kaltų kunigų žvėrišką nukanki
nimą ir nužudymą.

4. Tuo pačiu metu eilės Pa
nevėžio gydytojų bei intelektua
lų nukankinimą.

5. Tuo pat metu Telšių raj.,, 
Rainių miškelyje taip pat žvė
riškai nukankintų ir nužudytų 
niekuo nekaltų inteligentų, 
moksleivių ir darbininkų.

6. To paties laikotarpio Kaišia
dorių raj., Pravieniškių politinių , 
kalinių lagerio kartu su jų tary
biniais priežiūrėtojais masišką 
išžudymą.

Eilėje kitų Lietuvos vietų tuo 
metu įvykdytų, dar ir dabar gy
vų visuomenės atmintyje sadiz
mo faktų.

Išaiškinti, kas laimino anų bu
delių ginklus ir paruošė kankini
mo įrankius, išaiškinti, kad at
skleistoji dokumentinė medžia
ga pasitarnautų šito, pasauliui 
neįsivaizduojamo, sadizmo au- 
torius-budelius patraukti ana
logiškai Niurnbergo proceso 
teisminei atsakomybei. Tokia 
dokumentinė medžiaga kartas 
nuo karto pateikiama televizijos 
laidose būtų nepaprastai svarbi 
auklėjant dabarties jaunąją kartą 
bei visą Lietuvos visuomenę, 
ugdant nepakantumą ne
teisėtumui ir žvėriškam bar
barizmui.

Kun. Z. Neciunskas
Kaunas

1975 vasario mėn. Kaune 
Valstybinio Banko seifuose bu
vo rasta pusė milijono lietuviš
kų pašto ženklų. Darbuotojai 
dalį jų išdalino, likusieji buvo 
atiduoti Kauno istoriniam mu
ziejui. Saugumui sužinojus, jie:

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA NEW 
YORKE. Greitas išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. 
Negalint atvykti, sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsa
kymus. SUDAROMI GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. 
Persiunčiamas iš Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo 
valandos: trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
6 vai. Šeštadieniais nuo 10 vai. iki 4 vai. Sekmadieniais, pirma-," 
dieniais ir antradieniais patarnaujame iš anksto susitarus telefonu- 
296-5250. 80-14 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421. Namų tel., 
296-5359.

buvo surinkti ir sudeginti. Išimti 
jie ir iš muziejaus fondų.

Panašiai buvo prieš kelis me- > 
tus pasielgta su metaliniais 
ženkliukais, kuriuos gamino vie
na “Dailės” įmonė. Juose buvo 
atvaizduotas senovinis lietuviš
kas koplystulpis. Žmonės noriai 
šiuos ženkliukus pirko ir segė
si prie krūtinių. Vieną dieną atė
jo įsakymas surinkti juos iš visų 
kioskų ir sunaikinti.

Izraelio min. pirm. Yitzhak 
Rabin prisipažino su savo žmo
na laikęs 4 m. nelegalią 2000 
dol. sąskaitą Amerikos banke.

Naujai sudaryto Puerto Rico 
ministerių kabineto 3 nariai tu
rėjo atsistatydinti dėl įvairių ne
legalių veiksmų.

Prieš išvykstant valst sekr. 
Cyrus R. Vance į Maskvą, prez. 
Carter pareiškė, kad ten bus 
tariamasi dėl strat. ginklų apri
bojimo ir jų sumažinimo, atomi
nių sprogdinimų atsisakymo, ba
lansuoto kariuomenės sumažini
mo Europoj, Indijos vandenyno 
demilitarizavimo, nesikišimo į 
Afrikos kontinentą ir Art. Rytų 
problemų sprendimo. Jis taip 
pat pareiškė, kad Vietnamo karo 
metu vyko abipusis naikinimas, 
kad JAV ten dalyvavo ne dėl 
teritorinių laimėjimų ir dėl to 
JAV neturi jausti moralinio įsi
pareigojimo Vietnamą atstatyti.

3. Atitaisyti man padarytą mo
ralinę skriaudą tokiu pačiu bū
du prieš Lietuvos visuomenę, 
kuriuo šis mane šmeižiantis kū
rinys buvo paskelbtas.

Norint auklėti tarybinę visuo
menę komunistinės moralės 
dvasia, reikėtų Televizijos ir 
radijo komitetui pavesti savo 

laidose ne fantazuoti, o atskleisti 
autentišką dokumentinę me
džiagą apie tokių tragedijų sa
dizmą bei jų autorius, kaip antai:

1. Susidorojimą su tokiais*po
puliariais tarybinės liaudies gy
nėjais, tarybinės visuomenės 
kūrėjais kaip Putna, Uborevi- 
čius ir kiti.

2. Susidorojimą su revoliu
cionieriais, kaip Z. Angariečiu, 
K. Požėlos žmona ir kt.

JAV LB 25 metų veiklos minėjimas kovo 19 Sonesta viešbuty Hartforde, Conn. Nuotr.
A. Dziko

i W|

ii* t

NEW YORK — Lietuvos atsimi
nimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. 
Music of Lithuania, pirmad. 
7:30-8:30 vai. vak. WSOU-FM

89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stu- 
kas, 1467 Force Dr., Mountain- 
side, N.J. 07092. Tel. (201) 
232-5565.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų — vakarais — (516) 757- 
4296.

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A.J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 84-14 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 296-1600, namų tel. TW 7-3061.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soalvotus ir DaDrastus. 
pilnas patarnavimas įdedanT naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Nevvark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mu, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, 
sekm.9-10 vai. ryto WHB1105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., 
Bayside, N.Y. 11364. Tel. 212 
229-9134.

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant 
dėl mūsų tautos laisvės. 
Paremk ją savo auka!

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits Wineą & 
Liquors”, 146 E. Main St., New Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais !r di
deliais kiekiais Įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal ima- 
jną kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma Į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus ir 
sąžiningas.

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai.įv. biznio mašinos— pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 

krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa
sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių pa 
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149 
107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven 
Hill Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 
11418; ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11211. Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia 
Gaszvos šeimos generacija yra New York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

FLORIDOS 
LIETUVIAI 
Paminėjome

dr. J. Basanavičiaus 50-ąsias 
mirties metines

LB Floridos Auksinio Kranto 
apylinkės v-ba kovo 13 suruošė 
dr. J. Basanavičiaus 50-ties metų 
nuo jo mirties proga prisimini- 
mą-minėjimą. Jis įvyko Ft. Lau- 
derdale Inn pokylių salėj (5727 
US 1, Ft. Lauderdale).

Minėjimą pradėjo apylinkės 
pirm. Paškus. Šia proga jis taip 
pat supažindino narius ir sve
čius su kovo 2 St. Petersburge 
vykusiu Floridos LB apygardos 
suvažiavimu.

B. Sidzikauskienė, apylinkės 
vicepirmininkė, perskaitė Vai. 
Balčiūno, žinomo LB veiklos ve
terano, paruoštą paskaitą apie 
“Aušros” įsteigėją ir jos pirmąjį 
leidėją bei redaktorių.

Šio susibūrimo proga taip
pat buvo renkamos aukos Lie- •' 
tuvos vadavimo reikalam. Su
rinkta: LB Krašto V-bai 181 
dol., Vlikui 25 dol. ir Altai 15 > 
dol.

Susirinkimui pageidaujant, 
apylinkės valdyba sutiko su
ruošti Velykų atsigavėjimą toj . 
pačioj salėj balandžio 10, sekma
dienį, 1 vai. po pietų.

Į šį neeilinį minėjimą susirin
ko labai gausus (arti šimtinės) 
svečių ir narių būrys iš artimes
nių ir tolimesnių vietų; savo kai
mynus labai parėmė, patys šio 
minėjimo nerengę, LB Palm 
Beach County apylinkės nariai 
su savo svečiais.

Reikia pasidžiaugti, kad abi 
apylinkės, veikdamos ranka ran
kon, labai puikiai pasireiškia lie
tuviškame kultūriniame ir tau
tiškame veikime. Tęskime šią 
puikią bendradarbiavimo misiją, 
nes šiose vietose vis daugiau 
įsikuria mūšų tėvynainių.

A.B.

•  "■     *—■    ■ 1 ■  ....................... ......■■■■—i..—» |

Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga |

LITHUANIAN COOKERY

Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų 
valgių receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikie
tėm. Knyga su plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai su
verta. 316 pusi. Kaina 7 dol. Persiuntimui pridedama 50 c. 
Užsakymus siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

Užsakau “Lithuanian Cookery”........... egz. už......... dol.
Persiuntimas................

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip
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Jaunimo rinkimai

Margam mūsų gyvenime vei
kia ir jaunimo organizaeijos. Su
sikūrė ir Jaunimo Sąjunga, kuri 
savo struktūroj primena Lietu
vių Bendruomenę. Sąjunga turi 
savo tarybą, savo centro valdy
bą, atskiras apygardas, apylinkes 
ir kitus padalinius. Taip pat 
Sąjunga veikia ir kituose lais
vuose pasaulio kraštuose, pana
šiai veikia ir Lietuvių Bendruo
menė.

Buvo mėginta jaunimo veiklą 
prijungti prie tos pačios Liet. 
Bendruomenės. Visose valdy
bose yra narys jaunimo reika
lam. Tačiau tas narys pasilieka 
daugiau referento, vaidmeny, tik 
klausimus referuoja, bet paties 
gyvenimo neorganizuoja. O kai 
mėgino pati Liet. Bendruomenė 
eiti prie jaunimo ir jam orga
nizuoti tai vieną, tai kitą paren
gimą, diskusijas, tas nerado di
desnio pritarimo.

Taip yra, jaunimas, kaip pasi
kėlusi banga, eina ir eina pir
myn, pagaudamas irgi kitus jau
nus žmones. Tos pasikėlusios 
kartos mėgsta parodyti savo or
ganizacinius gabumus, mėgsta 
praskleisti ir savo polinkius, taip 
dažnai ir negali pritapti prie 
vyresniųjų. Tada jaunieji susiei
na į savo draugijas ir ten jie 
mielai pasikalba, praleidžia 
laiką.

Tokia yra ir Jaunimo Sąjun
ga, visus apjungusi, visus priri
šusi savo lietuviška kilme, savo 
lietuviškom tradicijom, kultūra.

Reikia pasidžiaugti, kad tokia 
organizacija įsikūrė, įsikūrė pa
čių jaunųjų sumanymu', pati su
sitvarkė ir pati štai ateina į 
visuomeninį gyvenimą. Tokioj 
organizacijoj jie labiau išliks 
lietuviais, praturtins savo lietu
višką gyvenimą ir jį pagilins. 
Vėliau iš tokios organizacijos sa
vaime ateis nauji darbuotojai 
kitom lietuviškom organizaci
jom. Labiausiai ateis į Lietuvių 
Bendruomenę, nes panaši ji 
savo struktūra.

Dabar toji Jaunimo Sąjunga 
vykdo rinkimus, renka tarybą ir 
savo apygardų valdybas. Jau 
pats faktas vertas dėmesio, kad 
ir jaunieji moka susiorgani
zuoti ir pravesti demokratinius 
rinkimus. Jie patys susirado ir 
kandidatus į tarybą, į valdybą. 
Tai visi mieli jaunuoliai, pasi
reiškę tai vienu, tai kitu lietu
viškame gyvenime, pasireiškę 
savo organizaciniais sugebėji
mais, savo talentais. Malonu, kad 
jie sutiko kandidatuoti, kon
krečiai įsijungti į jaunuolių vi
suomeninę veiklą. Šis jų žy
gis ir toliau juos ves į kitus vi
suomeninius junginius, lietuviš
kas organizacijas.

Rinkimai vykdomi šį savait
galį, balandžio 2-3 dienomis. 
Pdštu balsai turi rinkiminę būs
tinę pasiekti balandžio 6.

Gaila, kad tik dabar pradėta 
šis reikalas judinti ir reklamuo
ti. Laiko labai mažai, kad galė
tum plačiau parengti ir pačius 
rinkimus, geriau juos išaiškin
ti ir pritraukti daugiau balsuo
tojų. Jei būtų imtasi anksčiau 
pristatyti kandidatus, būtų ir 
laikraščiui lengviau, nes būtų 
pristatyta tik po vieną. Dabar, kai 
laikraščio skiltys jau yra beveik 
perpildytos kita medžiaga, ir 
prie geriausių norų nebegali vi
so apimti ir patalpinti.

Bet ir šiuo atveju reikia eiti 
ir dalyvauti rinkimuose. Kad tie 
rinkimai būtų sėkmingi, turi pa
dėti vyresnieji.

Vyresnieji pirmieji pamato 
laikraščiuose, kas parašyta, juos 
paskaito, ir namuose bevalgant 
ar šiaip kur prie televizijos daž
niausiai apie tai pašnekama. Tė
vų ir vyresniųjų pareiga — para
ginti jaunimą, kad jis neliktų 
nuošaly, kad balsuotų. Tai svar

biausia. O tai juk nebus sunku, 
galima balsuoti ir rinkimų būsti
nėj, New Yorke — Kultūros Ži
diny.

Tad padėkim jaunimui — ra- 
ginkim jį balsuoti.

2 _-------------------------
Cezaris atkuria Aleksandro 

vieno pasaulio viziją. Augustas 
paveldėjo iš Aleksandro daugiau 
negu dieviškos valdžios garsą. 
Išorinės taikos nuotaika imperi
joje ir vidinis nerimas pavie
niame žmoguje, tokie ryškūs 
Augusto laikais, turėjo savo šak
nis Aleksandro amžiuje.

Aleksandras savo vieno pasau
lio svajonę ėmė įgyvendinti sėk
mingu užkariavimu, kai graikų 
miesto valstybės (polis) pradėjo 
griūti (nuo 336 m. prieš Kristų). 
(Miesto valstybė buvo politinis 
vienetas, susidedąs iš vyraujan
čio miesto ir aplinkinių žemių. 
Atėnai, Sparta ir pan. buvo to
kios miesto valstybės, graikiškai 
— polis.) Graikų visuomeninei 
ir politinei sąrangai silpnėjant, 
griuvo miesto valstybių karinis 
pajėgumas, ir, laikui bėgant, iš
kilo nauja santvarka, jau ne 
atskirų miesto valstybių, bet vie
nos, visuotinės valstybės pa
saulis. Aleksandras pajėgė su
kurti administracinį ryšį tarp 
Graikijos miestų, bet jų su savi
mi surišti bendros vizijos var
dan jis neįstengė. Miesto valsty
bės tapo visuotinė valstybė tik 
išorėje. Kas kita buvo rytinėje 
Aleksandro užkariautoje imperi
jos dalyje. Ten, dieviškos val
džios sampratos dėka, Aleksand
ras pajėgė laimėti nuostabiai gi
lų asmenišką ryšį su užkariau
tomis tautomis.

Buvo pasakojama, kad jūros 
bangos pasitraukė nuo uolėtų 
Mažosios Azijos pakrančių, duo
damos Aleksandrui ir jo kariams 
taką tarp uolų ir vandens. Rytuo
se būta legendos, kad toje vie
toje jūra atsitrauks, duodama 
ženklą, jog ateina viso pasaulio

JAV LB veikloęmt inėjime Hartforde lietuvių parapijos bažnyčioje nešamos 
aukos. Nuotr. A. Dziko
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valdovas. Žinia, kad Aleksand
ras ir jo kariai sėkmingai per
ėjo tarp jūros ir uolų, plasnote 
plasnojo prieš jo kariuomenę 
ir ruošė kelią Aleksandrui, die
viškam valdovui. Tačiau 
Aleksandro vizija ir pastangos 
sukurti vieną visuotinę valstybę 
buvo nutrauktos jo mirtimi 323 
m. prieš Kristų. Jeigu jis būtų 
ilgiau gyvenęs, tikriausiai. jam 
būtų pavykę sukurti vieną poli
tinį pasaulį.

Aleksandras siekė ne vien 
politinės, bet ir kultūrinės vie
nybės. Kartu su jo kariuomene 
žygiavo ir mažutė mokslo vyrų 
kariuomenėlė, aprašydama 
įvairių tautų papročius, gyvūni
ją, augmeniją ir nukariautų ša
lių aplinką. Aleksandras buvo 
Aristotelio mokinys. Meilė 
mokslui ir smalsumas visatai 
buvo jam mokytojo įdiegti. Jis 
didžiavosi graikų pranašumu 
moksluose ir jautė pareigą nešti 
savo kultūrą kitoms tautoms. 
Graikai save vadino Hellenes, 
o Graikiją — Heilas. Užkariautų 
tautų sugraikinimas todėl vadi
namas helenizacija, o naujoji iš 
to gimusi kultūra — helenizmas. 
Guviai nešant graikų kultūrą ki
tiems, Aleksandrui pasisekė į- 
kurti graikiško stiliaus miestus 
net Induso slėnio rytų pusėje, 
centrinės Azijos srityje, šiuome
tinėje Sovietų Sąjungoje. 
Aleksandras nesielgė kaip tautų 

griovėjas, jis norėjo būti žino
mas kaip praeities kraičio — 
Graikijos ir Rytų — kultūros lo
bių saugotojas ir>gynėjas. Hele- 
nizacijos dėka graikų kultūros 
šviesa pasiekė* visą tuometinį 
pasaulį.

Rytinėse Aleksandro imperi
jos dalyse helenizacija liko tik 
skysti graikų kultūros dažai. 
Dauguma gyventojų pasiliko iš
tikimi savo papročiams ir gyven
senai. Tačiau diduomenė ver
žėsi pamėgdžioti graikų gyveni
mo būdą. Didikai pakeitė savo 
šventovių vardus ir ėmė garbinti 
savo dievus graikų dievų var
dais ir pavidalu. Buvo statomi fi
zinės kultūros rūmai, stadionai, 
hipodromai, teatrai. Turtingieji 
ėmė rengtis graikišku stiliumi.

Nors helenizacija ir gerokai 
praskiedė graikų kultūrą, bet ji 
vis vien tapo svarbiu ir ilgaam
žiu veiksniu, padarydama graikų 
kalbą bendra kalba prekyboje ir 
tarptautiniuose reikaluose. Nors 
gimtosios kalbos tautos neišny
ko, bet graikų kalba tapo tiltu 
tarp jų sugraikintame pasaulyje. 
Jos įtaka buvo tokia ryški, kad 
Aleksandrijos (Egipte) žydai lio
vėsi naudoję savo gimtąsias heb
rajų ir aramajų kalbas ir kalbė
jo tik graikiškai. Todėl jiems 
prireikė net savo tikėjimo kraitį 
— hebrajiškąjį Šventraštį — 
versti graikų kalbon. Šis verti
mas, vadinamas Septuaginta, 
buvo labai plačiai naudojamas 
žydijoje ir pažįstamas daugeliui 
išsilavinusių pagonių. (Septua
ginta — iš lotynų kalbos “sep
tyniasdešimt”. Senojo Testa

mento vertimas į graikų kalbą 
buvo atliktas Egipte tarp trečio
jo ir antrojo amžiaus prieš 
Kristų. Sakoma, kad prie jo dir
bo 70 vertėjų.)

Aleksandrui mirus, visi taria
mi imperijos politiniai ryšiai at- 
simezgė. Jo generolai kariavo 
dėl valdžios, ir palikuonių peš
tynės baigėsi tik Romos įsiki
šimu pirmajame amžiuje prieš 
Kristų. Tik pora gana pastovių 
dinastinių atramos taškų pajėgė 
išsilaikyti: Seleukidai Sirijoje 
(Seleukas, Aleksandro genero
las) ir Ptolemėjai Egipte (Ptole- 
mėjas, kitas Aleksandro genero
las). Mažoji Azija ir pati Grai
kija virto vietinių karų ir dinas
tinių peštynių maišatimi.

Nežiūrint šių viena kitai ant 
kulnų lipančių pervartų, ėmė 
klestėti keletas judrių ir įtakin
gų mokslo židinių. Atėnai, tie
sa, jau nebuvo filosofijos centru, 
nors Platono įkurta Akademija 
(427-327 m. prieš Kristų) išliko 
iki 529 m. po Kristaus, aštuone
tą amžių po jos įsteigėjo mir
ties. Tarsus, pietiniame Mažo
sios Azijos pajūryje, tapo svar
biu universitetiniu židiniu. Bet 
pats svarbiausias prekybinis ir 
kultūrinis centras buvo Aleksan
drija, kurią įsteigė Aleksandras 
Didysis vakariniame Nilo deltos 
kampe. Čia susitiko Rytai ir Va
karai mainytis savo lobiais. 
Aleksandras šiame mieste buvo 
įsteigęs muziejų, šventyklą mū
zoms, su didžiule, daugiau kaip 
pusę milijono raštų talpinusia 
biblioteka, ir mokslo bei tyri
nėjimų židinį, neturėjusį sau ly
gaus antikiniame pasaulyje. Čia 
Euklidas išvystė savo geometri
ją, Archimedas darė garsius tyri
nėjimus su vandeniu ir Eratos- 
tenas atrado būdą apskaičiuoti 
žemės plotui.

Rytiniame Viduržemio jūros 
gale ėjo nuolatinės grumtynės 
tarp Seleukidų ir Ptolemėjų. 
Viena šių grumtynių auka buvo 
žydų tauta. Mat, jai teko būti 
tarp dviejų milžinų. Vienas jų, 
Ptolemėjų karalystė, tiesa, nesi- 
spardė, nes didžiulė dykuma 
saugojo jį iš trijų šonų: iš pie
tų, iš rytų ir iš vakarų. Šiau
rėje gi buvo Viduržemio jūra su 
uostais. Ši karalystė buvo turtin
ga žemės ūkio gaminiais iš Nilo 
slėnio ir vis turtėjanti prekyba 
tarp Indijos ir Viduržemio jūros 
kraštų. Kitas milžinas, Seleukidų 
karalystė, niekuomet nesijautė

(nukelta į 4 psl.)

6atri jos Ragana

12 Viktutė
Istorijos atžvil

giu čia tiktai vienos melagystės, 
o doros atžvilgiu — kokį tikslą 
norite prieiti? Kokį idealą pa
statysite žmonėms Dievo Moti
nos vietoje? Gerai pradedate 
darbą, nėr ką sakyti! Nespėjo iš
dygti mūsų literatūra, o jau joje 
pasirodė tokie “šedevrai”! Lie
tuviai dar skaityti nemoka, o jūs 
duodate jau jiems tokių moks
lų .. . Tikrai graži ir plati prieš 
mus ateitis . . . Dieve pasigailėk!

Ponas Jonas šypsodamasis 
žiūrėjo į degančią knygą.

— Ir dėl ko tamsta man da
vei ją skaityti, nesuprantu! Ro
dos, žinai mano pažiūras; žino
jai, kad tokie raštai nepagamins 
manyje tokių pasėkų, kurioms 
jie yra rašomi, o tik sukels pa- 
sibiaurėjimą ir pyktį. Aš perskai
tysiu ir mesiu šalin, bet juk skai
tys ją ir tokie, kurie kiekviena
me spausdintame žodyje mato 
šventą tiesą!

— Nemaniau, kad tamsta tokia 
davatka. Galima nesutikti su to
kia nuomone, bet vis dėlto rei
kia ją išklausyti.

— Klausyti tegalima tokių 
nuomonių, kurios yra paremtos 

faktais, kitų sunku klausyti . . . 
O čia — paskaitė sau žmogelis 
kažin kokį pseudomokytą vyrą 
ir, vien jo žodžiais pasirėmęs, 
skelbia aplinkui atrastą švie
są.. . Ir duoda prastiems žmo
nėms, laukiantiems tiesos iš ap
šviestųjų, kaip tikriausią tiesą! 
Drąsu, nėra ką sakyti.

Negalėjau nieko daugiau kal
bėti; gera valanda praėjo, kol 
šiek tiek nurimau. Tada atėjo 
man į galvą mintis, kad vis dėl
to neturėjau teisės mesti knygą į 
ugnį. Buvo ji ne mano, galėjau 
neskaityti, bet elgtis su ja kaip 
su savąja nepriderėjo. Pradėjo 
graužti sąžinę, kad pasielgiau 
lyg mažas vaikas. Taigi tariau 
ponui Jonui:

— Prašau atleisti už knygos 
sudeginimą. Neturėjau teisės. 
Buvau suerzinta ir nežinojau 
pati, ką dariau.

Gėda man buvo. Bet ponas Jo
nas nepyko; pasakė, kad tai ne
didelė nelaimė, nes knyga ne
brangi. O gal ir gerai padariau. 
Bent kitą sykį nedavinės man 
tokių knygpalaikių. O aš niekaip 
negaliu savęs suvaldyti, maty

dama, kad patys lietuviai savo 
broliams nuodus duoda; kam 
nors užgavus mano giliausius 
jausmus, negaliu būti rami, ir 
gana.

Suprantamas daiktas, kad 
kiekvienas platina savo įsitiki
nimus. Bet kas aiškiai mato, 

kad tie įsitikinimai klaidingi, 
kad tiesa ne ten, kur jie rodo, to 
pareiga su tuo platinimu kovoti, 
skleidžiant krikščioniškais prin
cipais paremtą šviesą. O kas nori 
taip veikti liaudies labui, tas 
turi liaudį mylėti, pasijusti esąs 
tos pačios visumos dalelė, iš
mokti jos kalbos, mokyti, rašy
ti .. .

Štai kelias, kuriuo turiu eiti. . . 
Štai mano pareiga . . .

Ponas Jonas yra žmogus, daug 
gerų pusių turįs. Matau tai ir pri
pažįstu, ir mėgstu jo draugiją, 
tik erzina jis mane, pradėjęs 
kalbą apie tikybą ir viską, kas 
su ja surišta. Žinoma, jam rodos, 
kad jo nuomonė teisinga. Te
gu sau. Bet nekenčiu veidmai
nystės: kodėl jis netikėdamas ei
na į bažnyčią. Atsimenu, vieną 
sykį, vasarą, nuėjome į bažny
čią, ir jis maldaknygės vietoj per 
mišias skaitė Daukanto “Isto
riją”. Kam ta komedija, — ne
suprantu. Netiki — neik į baž
nyčią. Man rodos, liovusis ti
kėti, aš nė kojos nekelčiau tenai. 
Tuomet paklausiau jį, kam tas 
fariziejiškumas. Atsakė:

— Per daug būtų visiems pa
sipiktinimo, jei manęs niekados 
nematytų bažnyčioj. Tėvai ir 
gentys apšauktų bedieviu.

Tuomet atėjo man mintis apie 
vilką avies kailyje . . . Liūdna 
man ... Iš galvos neišeina ana 
knyga apie šv. Motiną. Skaudu, 
kad mūsų tėvynės mylėtojai to
kius nuodus duoda jos vai
kams! . .

20 gruodžio.
Ponas Jonas išvažiavo pas 

savo tėvus. Ilgu mažumėlį, nes 
mėgstu su juo pasikalbėti; tiek 
yra dalykų, apie kuriuos mano
me vienodai. Mama pakvietė jį 
kūčioms; atsakė nei šiaip, nei 
taip. Paskui paklausiau:

— Dėl ko tamsta neprižadėjai 
atvažiuoti? Ar tikrai žadi nebūti?

— Manau, kad tikrai neverta. 
Ponia V. kviečia, o gal tamsta 
mąstai, kad gerai būtų, jei nepa
klausyčiau to pakvietimo . . .

—Taip? Na, jei tik nuo 
manęs pareina, tai ir aš labai 
kviečiu. Tamsta žinai, kad nesa
kau to, ko nemanau.

— Gerai, atvažiuosiu.
Juokingas žmogus! Mat, reikė- 

jojam dar mano pakvietimo! . .

21 gruodžio.
Daktaras nevažiuoja pas tėvus 

šventėms. Mama pakvietė jį pas 
mus, o jis prižadėjo būti. Nu
džiugau, kad jis bus su mumis 
ir padės eglelę puošti. Bet tuo
jau atsiminiau, kad mano 
džiaugsmas egoistiškas, ir tariau:

— Aš džiaugiuos, o tamstai 
gal ir labai liūdna, kad nebū
sit su tėvais . . . Esu didelė 
egoistė.

— Žinoma, nemalonu, kad ne
galiu būti su jais, bet apie liūd
numą nėra ko kalbėti. Gali tams
ta, manding, numanyti, ar liūd
na man pas tamstas, ar ne. Nie
kas nevaikščioja beveik kas die
ną ten, kame liūdna ir nema
lonu. Bet man nesmagu, kad per 
daug tamstoms užsimetu: ir šio
kiomis dienomis, ir dar per kū
čias ... Ar ne per daug naudo
juos tamstų gera širdim?

Apmaudas mane paėmė . . .
— Žinoma, žinoma! Jau tams

ta labai mums pakyrėjai. Beveik 
kasdien ateini! Negražu taip už
simesti, žinoma!

Jis pažiūrėjo į mane ilgai, lyg 
klausdamas, o aš juokdamos 
kalbėjau toliau:

— Ne, jei tamsta nori komp
limentų, tai nesulauksi, aš jų 
nemoku sakyti. Ar gal norėtu
mei, kad nuolat sakytume: “Ak, 
kaip su tamsta malonu! Kaip 
linksma, kada esi pas mus! Kaip 
laukiame tamstos!” Ne, taip ne
sakysiu, nors gal ir manau . . . 
Bet nemėgstu traukti aikštėn sa
vo jausmų be reikalo, verčiau 
pasakysiu priešingai... Užga- 
vai tamsta mus: kaip galėjai ma
nyti, kad mąstome viena, o sako
me kita?

— Neteisingai tamsta mane 
kaltini, panele Viktorija. Ar taip 
manydamas būčiau taip su- 
tamstomis susiartinęs ir taip 
dažnai vaikščiočiau? Nemanau, 
kad tamstos nesakote to, ką mąs
tote; bet nemalonu man, kad 
per daug naudojuos tamstų ge

rumu. Ir matai tamsta: taip sako 
protas, bet jis negali nugalėti 
širdies . . .

— Duok Dieve, kad nenu
galėtų!. .

Pasakojau daktarui apie kny
gos sudeginimą. Jis juokėsi, sa
kydamas, kad aš mažą naudą te
padariusi, nes viena mažiau ar 
daugiau — nedidelis skirtumas, 
o vis dėlto neturėjau teisės taip 
pasielgti, nes knyga buvo ne 
mano. Toliau pasakė, kad ne to
kiu būdu reikią veikti dėl savo 
idėjų, bet darbuojantis, kiek tik 
galima.

Taip džiaugiuos, kad daktaras 
bus pas mus per šventes. Jam 
esant, rodos, man linksmiau ir 
geriau. Jis toks simpatingas, toks 
geras, kad tarsi šilumos atneša 
atėjęs. Nė su kuo nepasikalbė
si taip įdomiai, taip širdingai; 
niekas tokios teisingos nuomo
nės apie viską nepasakys, nieks 
taip nepagros, taip nepasiklau
sys muzikos, kaip jis . . .

Dievas žino, iš kur atėjo man 
į galvą mintis, kad niekados ne
galėtų man patikti žmogus prie
šingų pažiūrų manosioms; vadi
nas, niekados negalėčiau tokio 
mylėti. Niekaip negaliu supras
ti, kaip tai yra, kad daug pane
lių pasirenka už vyrus žmones 
visai kitoniškų pažiūrų į daugy
bę dalykų. Nebent tų panelių 
pažiūros tėra paviršutinės ir, tie
są sakant, terūpi joms tiek, kiek 
pernykštis sniegas. Nebent...

(Bus daugiau)
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DAIL. K. ŽOROMSKIO APŽVALGINĖ PARODA 
K. ŽIDINY

New Yorke dail. K. Žoromskis 
gyvena per 20 metų. Jo kūrinių 
parodos buvo Phoenix galerijoj 
Manhattane, jo paties studijoj, 
kai ta studija buvo 14-toj gat
vėj. Jis dalyvavo ir bendrinėse 
amerikiečių bei lietuvių parodo
se. Dabar Kultūros Židiny su
rengtoji paroda yra pirmoji di
desnė paroda, skirta lietuviam. 
Paroda buvo skirta jo pirmosios 
individualinės parodos 30 metų 
sukakčiai paminėti. Ta jo pir
moji paroda buvo 1947 Madri
de, Ispanijoj.

Paroda vyko kovo 19-20 Kul
tūros Židiny. Buvo užimtos abi 
salės. Išstatyta 84 kataloguoti 
darbai. Atrodo, kad buvo ir ne
kataloguotų.

Šie darbai apima maždaug 
30 metų laikotarpį. Iš 1948 buvo 
vienas darbas, iš 1950 ir 1953 
po vieną darbą. Nuo 1959 jau 
randame bent po kelis darbus iš 
kiekvienų metų. Daugiausia 
buvo išstatyta iš 1969 ir 1970 
metų, — net po 10 darbų. Iš 
1971 metų — 8 darbai, iš 1973 
metų — 7 darbai. Šių metų 
data pažymėti yra 2 darbai.

Dail. K. Žoromskis yra vie
nas iš tų dailininkų, kurie gana 
dažnai keičia savo stilių. Šis 30 
metų jo tapybos laikotarpis yra 
ir trumpa meno raida nuo im
presionizmo iki dabarties.

Impresionistinio meno pėdsa
kus matome pačiame pirmame 
darbe iš Ispanijos. Tai pačiai 
epochai priskiriamas ir antras 
darbas. Šie kūriniai vaizduoja 
gamtą, aplinką, pagaunant jų 
nuotaiką, impresiją. Dažas kai 
kur dedamą^tirščiau, pačios for
mos suprastinamos, sutraukia
mos, kad nedominuotų. de
talės.

Trečias parodos darbas jau yra 
iš jo naujo periodo, kurį dai
lininkas pradėjo Chicagoj ir ku
rį tęsė dar Nevy Yorke. Tai fo- 
vizmas. Čia piešinys dar labiau 
suprastinamąjį- .suglaudinamas, 
stiprinama paveikslo tekstūra, 
tirštai dedamas dažas, dedamas 
mažais teptukų brūkšniais ar 
peiliu. Tai gaunasi didelis teks

LAIKO PILNATVĖ: ISTORINIS 
KRIKŠČIONYBĖS LOPŠYS
(atkelta iš 3 psl.)

saugus dėl to, kad rytinės sie
nos buvo perdėm neaiškios ir 
nuolatinis priešiškų tautelių ju
dėjimas nesaugumą dar didino. 
Palestina, išskyrus vieną šimt
metį šiokios tokios laisvės, nuo 
Aleksandro iki romėnų laikų 
(63 m. prieš Kristų) buvo čia po 
Ptolemėjų Egipte, čia po Seleu- 
kidų Sirijoje jungu.

Nepasiseka sukurti vienybės 
pasaulyje

Aleksandras ir jo palikuonys 
siekė sukurti vienybę jų valdo
miems kraštams, bet jiems pasi
sekė pažadinti tik gilų nerimą. 
Mažesnieji vienetai, anksčiau 
buvę nepriklausomi, kaip graikų 
miesto valstybės ir rytų karalys- 
tėlės, buvo Aleksandro ir jo pa
likuonių sunaikinti karais arba 
helenizacija. Nebuvo kuo šią tuš
tumą užpildyti. Žmonės jautėsi 
labai nesaugūs: prekybininkai 
negalėjo tikėtis, kad galės pre
kiauti kaip anksčiau, kaimiečiai 
niekuomet nebuvo tikri, ar žiau
rūs kareiviai vėl jų nenusiaubs. 
Žlugo ir senieji religiniai pa
pročiai, kurie anksčiau duodavo 
pastovumo kasdieniniam gyve
nimui. Senasis dievų garbini
mas iširo helenizacijos dėka, 
bandant įvesti suvienodintą die
vų garbinimą arba duodant nau
jus ir nepažįstamus vardus se
niesiems dievams. Politinė san
tvarka buvo suirusi: pavienio 
asmens ištikimybė savo miestui 
arba karaliukui buvo nepataiso
mai sugriauta. Religijoj vis pla
tėją akiračiai padarė vietinius 
dievus perdaug silpnais. Žmo
nės ėmė nerimti ir ieškoti 
kažko kito.

tūros sodrumas. Dominuoja ža
lios spalvos, kur staiga prasi
muša raudonos arba oranžinės 
spalvos. Tai artima prancūzų 
Georgės Rouault (1871-1958) ta
pybai. Panašiai kaip ir Rouault, 
ir temos mėgstamos imti iš Kris
taus gyvenimo. Čia.parodoj bu
vo išstatytas Aklo pagydymas. 
(Dar po vieną to laikotarpio kū
rinį yra A. Galdiko galerijoj ir 
Brooklyno pranciškonų vie
nuolyno rekreacijos kambary).

Nuo čia K. Žoromskis įžengė 
į abstraktinį meną. Ir čia randa
me bent kelis to meno klodus. 
Pirmasis tarpsnis — ekspresio
nistinis abstraktas, kur domi
nuoja tamsios spalvos, dažnai 
juoda. Spalvos eina plačiais plo
tais, dramatiniais brūkšniais. 
Pro jas prasiveržia skambantys 
raudoni tonai.

Šiam laikotarpiui atstovavo 
bent keli paveikslai.

Paskui dailininkas susidomėjo 
visai nauju pasauliu. Stebėjo pa
jūrio kriaukles, apsamanojusius 
akmenis, tvoras, sienas. Taip iš
augo jo nauja interpretacija — 
naujas pasaulis: senos, pagel
tusios, apirusios, lietaus nu
plautos mūro sienos. Tartum 
tos sienos suptų žmogų ir jį 
spaustų, veržtų į vieną kampą ir 
parodytų, kad ir žmogus yra to
kia nualinta apnykusi siena.

Nuo sienų jo žvilgsnis perėjo 
į skelbimų lentas. Jas matome ’ 
pro traukinio langus, stotyse. 
Tai kasdieniška, net nepatrauk
lu, o dailininkas iš jų išskaitė 
daugiau, pamatė kitą gyvenimą, 
dvasinį nerimą. Dideli pa
veikslai vaizduoja tas lentas. Kai 
kur matai žmogaus galvą, rai
des, plakato dalį, ir tai sudaro 
dramatinę įtampą.

Šio periodo paveikslų buvo 
gana daug.

Trumpą laiką dailininkas tapė 
judesį erdvėj, lyg kokie pilki, 
tamsūs debesys sukosi erdvėj. 
Iš to periodo paveikslų nebuvo 
šioj parodoj.

Dailininkas vėl keitėsi, pradė
jo tapyti ruoželiais. Pirma jis nu

Romėnų religiniai papročiai. 
Pačioje Romoje net abejingiausi 
piliečiai laikė svarbiu dalyku 
tęsti valstybines garbinimo 
apeigas. Jie jautė, kad kaip rei
kiant atliktas aukų atnašavimas 
Romą globojantiems dievams 
užtikrino jų valstybės saugumą. 
Neįprasti įvykiai — nuo žaibo 
staigaus pasirodymo neap
siniaukusiame danguje iki su 
bėda apsigimusio veršiuko — 
buvo laikomi ženklais iš dievų. 
Žyniai juos turėjo aiškinti, o ku
nigai — atnašauti aukas dievams, 
juos nuraminti ir tuo apsaugoti 
valstybės gerovę. Žmonės ta
čiau ieškojo religijos su labiau 
asmeniškomis ir jausmus paten
kinančiomis apeigomis. Tokias 
religijas įvesti buvo leidžiama 
tik galint įrodyti, kad pastatymas 
šventovės tam ar anam dievui 
pasitarnaus valstybės gerovei. 
Tokiu būdu iš Mažosios Azi
jos į Romą atkeliavo Magna 
Mater (Didžioji Motina). Mat, 
buvo įsitikinta, kad jos atveži
mas į Romą padės užbaigti karą 
su punais trečiojo amžiaus prieš 
Kristų pabaigoje. Magna Mater 
deivė buvo iškilmingai priimta 
prie Tiberio žiočių ir pavesta 
moterims, kurios buvo skirtos 
jos tarnybai.

Bendrai paėmus, Roma ne
lengvai leisdavo garbinti sveti
mus dievus pačiame mieste. Kol 
tebevyko karas su Kleopatra, im
peratorius Augustas uždraudė 
garbinti egiptiečių dievus Ro
moje ir jos apylinkėse. Vieno 
ar kito rytietiško dievo gar
bintojai ne sykį buvo net ištre
miami. Tačiau svetimų dievų 
garbinimas vis vien viliojo dau
gelį romėnų. Mitros garbinimas, 
kuris puoselėjo asmeninį pamal
dumą labiau negu viešas apei

tapo foną. Dažniausiai tai būna 
lyg kokie debesys, atspindžiai 
vandeny. Kai paveikslas iš
džiūsta, jis suklijuoja juosteles, 
palikdamas tarpus. Tada paden
gia lygia spalva. Nuėmus juos
teles, gaunasi trijų dimensijų 
paveikslas. Pro tarpus matosi 
giluma, atrodo lyg koks slėpi
ningas peizažas, debesų kalnai, 
atspindžiai. Tuos juostos deda
mos įvairiai, kartais išlenkiamos, 
pasukamos. Tai primena net au
dinį, kur dominuoja juostų raš
tas.

Šių paveikslų buvo daugiau
sia. Tai paskutinė jo tapyba, 
kur reikalauja labai daug darbo 
ir kantrybės. Reikia grįžti ir 
grįžti prie paveikslo ir stropiai 
bei švariai jį atbaigti, kad jis 
turėtų savo skambumą ir jėgą.

Viena iš būdingiausių jo me
no savybių tai technikinis švaru
mas, nuostabus tapybos techni
kos įsisavinimas ir apvaldymas. 
Jis pats sau stato didelius rei
kalavimus, nesigaili laiko ir dar
bo. Visa ši paroda ir pademonst
ravo jo technikos virtuoziškumą, 
jo kompozicinį jautrumą ir ap
valdymą.

Atskirą skyrelį šioj parodoj 
sudarė našlaitėlės. Tai jo gamtos 
etiudai, nutapyti dažniausiai 
Kennebunkporte, Maine. Mažo 
formato. Traktavimas impresio
nistinis. Paveikslai jaukūs ir 
nuotaikingi.

-o-
Atidarymo vakare kovo beat

silankė daug žmonių, apie 200. 
Šiaip per parodą perėjo apie 3- 
4 šimtus. Parduoti 9 paveikslai. 
Dailininkas bent kelis dar išdo
vanojo.

Paties dailininko pageidavi
mu atidarymo vakare nebuvo jo
kių kalbų, tik susipažinimas su 
pačiu dailininku. Kiekvienas tu
rėjo progos su juo pasikalbėti. 
Buvo surengtos puikios vaišės.

Parodą rengė specialus komi
tetas, kurį sudarė': Renata 
Alinskienė, Filomena Ignaitie- 
nė, Regina Kudžmienė, Alė 
Staknienė, Jadvyga Vytuvienė. 
(p.j.) 

gas, buvo priimtas ir leidžia
mas. Mitraizmas kilęs iš persų 
religijos, bet nesvetimi jam 
buvo ir kitų religijų mistiniai 
elementai. Jo esminis elemen
tas — palaipsnis asmens apšvie
timas ir artėjimas prie šviesos 
dievo, Mitros, per dangaus sfe
ras. Mitraizmas prašnekino žmo
gų asmeniškai. Nenuostabu, kad 
jis žydėte žydėjo ir tapo liaudies 
ir kareivių mėgstama religija. 
Archeologija randa Mitros šven
tovių pačioje Romos širdyje, 
pvz. San elemente bazilikos 
požemyje, netolimame Ostijos 
uoste, romėnų legionierių būk- 
luose Vokietijoje, ant Temzės 
krantų Anglijoje ir Herodo pa
statytoje Cezarijoje (Palestinoje).

Romos užsispyrimas ginti 
savo valstybines apeigas, drau
džiant įvesti religijas iš rytinių 
šalių, nebuvo vien iš noro palai
kyti, kas išbandyta ir įprasta. 
Roma buvo atkakli, nes tikėjo, 
kad valstybinės apeigos tarna
vo imperijos gerovei ir romėnų 
valstybinei savimonei. Tačiau, 
jai tampant marga įvairių tautų 
ir kultūrų imperija, jos gyvento
jam nebuvo įmanoma rasti tapa
tybę Romos savimonėje arba 
bent pasijusti namie plačiame 
Romos pasaulyje. Todėl uždaros 
religinės bendrijos, užtikrinan
čios saugią užuovėją šiapus ir 
anapus mirties, su savo nuosta
biomis apeigomis pasidarė labai 
patrauklios.

Romos pažintis su Graikijos 
religiniu galvojimu ir su rytų 
dievais įvyko per prekybą ir ka
rus Viduržemio jūros šalyse. 
Prieš tai ilgus amžius romėnai 
kukliai triūsė Italijos pusiasalio 
ribose, gindami vietinį žemės 
ūkį ir prekybą. Sujungę visą 
Italiją, jie susidūrė su fenikais, 
kurie iš Kartaginos, Šiaurės Afri-

“Aušrinės” šokėjai Vasario 16-tos minėjime Philadelphijoj. Nuotr. K. Cikoto

DZŪKŲ
DRAUGIJOS 
KONKURSAS

Besirūpindama praturtinti lie
tuviškosios išeivijos kultūrinį 
kraitį, Dzūkų draugija skelbia 
konkursą parašyti romanui.

Romano fonas būtų gražiosios 
Dainavos šalies dalyvavimas 
Lietuvos laisvės, kultūros bei 
lietuviškų papročių plotmėj. Ro
mano apimtis — bent 300 
puslapių. Premija — 1500 dol.

Romaną, pasirašytą slapy
vardžiu ir, įdėjus atskirame vo
kely savo tikrą pavardę, adre
są bei telefoną, atsiųsti iki 1978 
gegužės 1 šiuo adresu: Dzūkų 
draugijos konkursas, 2345 West 
56 Street, Chicago, Illinois 
60636.

Konkurso vertinimo komisija 
bus paskelbta vėliau.

koje, valdė Viduržemio jūrą. Šis 
susidūrimas vedė į ilgas grum
tynes (264-146 m. prieš Kristų). 
Galų gale Roma užviešpatavo 
pietinę Prancūziją, Ispaniją ir 
pagaliau tapo vakarinės Vidur
žemio jūros ir ten gyvenančių 
tautų valdytoja. Dabar ji galėjo 
plėstis į rytus.

Romos imperija plečiasi. Ro
mos pagarba graikų miesto 
valstybių demokratiškai san
tvarkai antrojo amžiaus prieš 
Kristų pradžioje išvedė ją į ko
vą prieš makedoniečius ir kitas 
helenistines karalystes. Tačiau 
Romos palankumas graikų de
mokratijai slėpė jos politines už
mačias. Seleukidų karaliui 
Antiochui Didžiajam atskubėjus 
paremti Makedoniją jos kare 
prieš Graikiją, Roma jį apkūlė 
ir išvijo atgal į Siriją (192-190 
m. prieš Kristų). Ta pačia proga 
Roma pasisavino Graikiją, Iliriją 
(šiandieninę Jugoslaviją) ir Ma
žąją Aziją iki pat Tauro kalnų.

Sutartimis ir karais, pamažu 
bet nenumaldomai, Roma plėtė
si, užimdama pačią Siriją su Pa
lestiną 200-63 m. prieš Kristų. 
Egiptas išliko nepriklausomas 
Ptolemėjų laikais. Roma įsikišo 
168 m. prieš Kristų, gindama jį 
nuo Seleukidų. Pagaliau, 30 m. 
prieš Kristų, Oktavianas (Augus
tas) nugalėjo Arttonijų, Kleopatra 
nusižudė, ir Egiptas tapo Ro
mos imperijos dalimi. Ši Augus
to pergalė buvo labai svarbi: 
Viduržemio jūra dabar tapo Ro
mos ežeru. Tai, kas buvo pradė
ta demokratijos vardu, pasibaigė 
įkūrimu vienos iš galingiausių 
imperijų žmonijos istorijoje.

Romos imperija Augusto val
džioje. Augustas sutriuškino sa
vo priešus ir sukūrė politinę 
taiką. Tačiau taikos žmogaus 
širdyje jam sukurti nepasisekė. 
Romos demokratiški polėkiai 
buvo visiškai sutrypti ilguose 
karuose dėl valdžios. Naujų tur
tų ir nuostabios jėgos svaiguly
je ėmė skęsti dorovė, tiek vie
ša, tiek ir asmeniška. Vietiniai 
Romos dievai tapo patogaus 
politinio parankumo aukomis. 
Mat, karvedžiai turėjo rodyti pa
garbą svetimšalių dievams, kad 
lengviau Romai palenktų už
kariautas tautas.

(Bus daugiau)

PHILADELPHIA, PA.
Minėjom Vasario 16-ąją

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukaktis pradėta 
švęsti vasario 13. Šv. Jurgio ir 
Šv. Kazimiero lietuvių bažny
čiose buvo aukojamos mišios 
už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės. Tos dienos vakarą per vie
tinę radijo stotį išgirdom įdo
mią anglų kalba Teresės Ge
čienės ir Charles Zerr Vasario 
16-ajai paruoštą programą. Va
sario 16, burmistrui F. Rizzui 
įsakius,- prie rotušės buvo iš
kelta juodu kaspinu perrišta 
mūsų trispalvė. Vasario 16- 
osios išvakarėse plačiai Phila
delphijoj skaitomame The 
Evening Bulletin buvo išspaus
dintas Danutės Muraškaitės, 
JAV LB krašto valdybos na
rės socialiniam reikalam, ap
rašymas, kuriame dar kartą nu
rodomas sovietų nesilaikymas 
Helsinky duotų pažadų.

Pagrindinis sukakties minėji
mas vyko vasario 20. Šv. And
riejaus bažnyčioj per mišias or
ganizacijos dalyvavo su vėlia
vom. Iškilmingumo pridavė Vil
ties choro ir solistės Onos Pluš- 
konienės giedojimas. Po 
pietų per Bendruomenės Balso 
radijo valandėlę su angliškais 
komentarais buvo paliesta di
dinga mūsų tautos istorija ir 
duodamos Carte^io, Scrantono, 
Jacksono ir kitų citatos apie Lie
tuvą. Tarpuose skambėjo lietu
viška muzika. Šį pusvalandį pa
ruošė Daiva Kezienė ir Antanas 
Mažeika.

Vakare minėjimas vyko Lietu
vių namuose. Susirinko apie 400 
žmonių. Įvadinį žodį tarė Juozas 
Lukas, Philadelphijos LB apy
linkės pirmininkas. Toliau prog
ramai sumaniai vadovavo dr. 
Jonas Stiklorius ir jauna advoka
tė Onutė Valašinaitė. Kun. dr. 
Bernardas Šimkus sukalbėjo in- 

LIETUVIAI 
VAKARŲ VOKIETIJOS 

PRIEGLAUDOJ
(

St. Hedwigsstift prieglaudoj 
(Vechta, Vakarų Vokietija) gy
vena penki lietuviai. Talkinant 
kitiem tautiečiam, ten paminėta 
Vasario 16.

Oldenburgische Volkszeitung 
vasario 15 laidoj paskelbė trijų 
skilčių straipsnį “Stasys Motu
zas wirbt mit Holzschnitzereien 
fuer seine Heimat”. Paminėta, 
jog beveik 80 metų sulaukęs S. 
Motuzas tautinės šventės proga 

prieglaudai padovanojo savo 
drožinių rinkinį. Tuo būdu jis 
atsidėkojo seselėm, globojusiom 
visą būrį lietuvių, kurie buvo 
patekę ar dar yra prieglaudoj.

Straipsny daug istorinių žinių 
apie Lietuvą, apie jos kalbą ir 
dabartinę padėtį. Pabrėžtas stip
rus religinis momentas, kurį 
Motuzas išreiškia savo droži
niuose. Kaip pats Motuzas pri
pažįsta, jo drožiniai nėra saloni
nio lygio, bet vietiniai jais do
misi. Iš Lietuvos kilę vokiečiai 
savo muziejui yra nupirkę 50 to
kių kūrinių. Drožinių pažiūrėti 
ateina Vechtos ir apylinkių mo
kyklos, organizacijos.

Straipsnis iliustruotas — dide
lėj nuotraukoj matom vieną Mo
tuzo kūrinį: dr. J. Basanavičius 
skaito Vasario 16 aktą. (Elta)

vokaciją. Chorui sugiedojus JAV 
ir Lietuvos himnus bei gies
mę Kritusiem didvyriam, ty
los minute pagerbti žuvusieji 
dėl Lietuvos laisvės.

Burmistro F. Rizzo atstovė 
A. O’Brien, pasisakiusi, kad 
ir jos seneliai buvo iš Lietuvos, 
perskaitė Philadelphijos miesto 
proklamaciją. Pennsylvanijos 
gubernatoriaus M. Shapp pro
klamaciją skaitė lenkų kilmės B. 
Siniakowsky.

Rimas Česonis, JAV LB kraš
to valdybos vicepirmininkas, 
pristatė prel. Gino Baroni, gimu
sį Pennsylvanijos angliakasių ra
jone, italų kilmės emigrantų šei
moj. Jis užima gana aukštą vie- 
tė valstybės departamente, pla
čiai reiškiasi tautybių veikloj, 
yra didelis lietuvių bičiulis. G. 
Baroni ilgokoj kalboj palietė du 
svarbiausius dalykus: emigrantų 
tautinių vertybių išsaugojimą 
Amerikoj ir kovą dėl žmogaus 
teisių. Jis skatino kiekvieną et
ninę grupę perduoti savo tau
tinę kultūrą ateinančiom kartom 
ir kovoti dėl žmogaus teisių ne 
tik šiame krašte, bet ir komunis
tų užgrobtose valstybėse. Pažy
mėjo, kad Amerikos katalikai la
bai rūpinasi žydais Sovietų Są
jungoj, bet visai pamiršta žiau
riai persekiojamus katalikus 
Lietuvoj. Baigus kalbėti, klausy
tojai sustoję plojimais reiškė pa
dėką kalbėtojui.

Tautinių šokių grupė Aušrinė, 
vadovaujama Marytės Radi
kienės, pašoko Žakelį ir Ab- 
rūsėlį.

Antra pagrindinė kalbėtoja 
buvo jaunosios kartos atstovė 
Regina Žymantaitė, Pabaltijo 
Moterų Klubų Federacijos pir
mininkė. Ją susirinkusiem pri
statė Vytautas Matonis, Phila
delphijos Tautinės sąjungos sky
riaus pirmininkas. Prelegentė 
kalbėjo apie lietuvių generaciją, 
augusią ir brendusią amerikie
tiškoj kultūroj ir tą, kuri dvasios 
vertybes atsivežė iš Lietuvos. 
Kad abi generacijos gyventų tai
koj, pagal kalbėtoją reikia tole
rancijos, bendradarbiavimo, in
formacijos bei gero pareigų pa
siskirstymo. Pageidavo, kad bū
tų anglų kalba išleisti bent trys 
tomai Lietuvos istorijos: lai
kotarpis iki nepriklausomybės 
atgavimo, nepriklausomas gy
venimas irokupacinis tarpsnis.

Scenoj Aušrinės šokėjai vėl 
pašoko Mikitą, Audėjėlę ir Ū- 
saunyką. Akordeonu grojo Jonas 
Puodžiūnas.

Rezoliuciją perskaičius O. Va- 
lašinaitei, mišrus Vilties choras, 
turįs apie 40 narių, gražiai pa
dainavo Kur giria žaliuoja — J. 
Gudavičiaus, Vergų dainą — G. 
Verdi, Karvelėlį — C. Sasnausko 
(solo puikiai dainavo Ona šal- 
čiūnienė) ir Laisvės dainą — J. 
Žilevičiaus. Chorui dirigavo 
Leonas Kaulinis akomponavo 
Anelė Kaulinytė.

Pabaigos žodį tarė Vytautas 
Volertas, Piet. New Jersey LB 
apylinkės pirmininkas. Jis pa
dėkojo programos atlikėjam ir 
gausiai susirinkusiem.

Apatinėj salėj Lietuvių namų 
šeimininkės svečius pavaišino 
skania vakariene.

Minėjimą ruošė Philadel
phijos ir Piet. New Jersey LB 
apylinkės.

B.V.
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SĖKMINGA PABALTIEČIŲ
MENO SKAIDRIŲ POPIETĖ

Kovo 13 Estų namuose Man- 
hattane įvyko Pabaltiečių meno 
skaidrių popietė. Nors tą dar

ganotą sekmadienį lijo čiurkš
lėmis, žmonių susirinko pilna 
salė (apie 100) net ir iš toli
mesnių Long Island ir New Jer
sey vietovių. Apie trečdalis jų 
buvo lietuviai.

Popietė praėjo sklandžiai ir 
nuotaikingai. Dauguma skaidrių 
buvo geros kokybės, puikiai per
šviestos stipriu moderniu pro
žektorium, ir visos trys “karuse
lės” sukosi gerai! Čia nuopel
nas technikinio direktoriaus 
Bruno Rozičio ir Petro Sandana- 
vičiaus.

Publika buvo tikrai rinktinė. 
Iš jų apie 30 ar daugiau buvo 
menininkai. Žiūrovai intensy
viai domėjosi tiek pačiom skaid
rėm, tiek ir jų aiškinimu.

Vienas minusas, kad nebuvo 
mikrofono. Tokioj pilnoj salėj, 
nors ir nedidelėj, akustika pasi
rodė esanti nekokia. Kalbėtojai 
stovėjo pačiam salės prieky, 
skaidres perteikdami “atokios 
kontrolės” būdu, ir jų balsai tar
pais silpnai tepasiekdavo toliau 
sėdinčius žiūrovus. Tik “sodria- 
balsiui” dail. Ilmars Rumpeters, 
kuris pravedė popietę, mikrofo
nas nebuvo reikalingas.

Prie savo rodomų meno skaid
rių kiekvienas iš trijų pabaltie
čių kalbėtojų priėjo iš skirtingo 
taško.

Prof. Olga Berendsen, Rut- 
gers universiteto meno istorijos 
profesorė, kuri pristatė estų me
no skaidres, dailininkus sugru
pavo “istoriškai”, pagal mokyk
las: ar baigę meno studijas dar 
Estijoj, ar Vokietijoj, ar jau čia, 
JAV meno mokyklose. Ji kalbė
jo daugiausia apie pačių rodomų 
kūrinių meninę techniką, kom
pozicinius elementus ir stiliaus 
yaptybes — nuo “minimalisto” 
tapytojo priemonių (Hardu 
Keck), iki surrealistinės simboli
kos (pav. tragiško Pabaltijo tau
tų likimo alegorinėj kompozici
joj, su keistais nulaužtais me
džių kamienais ir požemine jų 
gyvybe — Kari Niider drobėj). 
Ji pristatė 20 dailininkų.

Latvių meno kritikė Eleonora 
Šturms savo rodomus 23 daili
ninkus pristatė tikslinga chrono
logine tvarka, “išduodama” jų 
amžių: pradėdama nuo 80 m. ar 
daugiau sulaukusių dailininkų, 
gyvenančių šioj apylinkėj, ir 
baigdama trisdešimtamečiais ar 
jaunesniais.

Ji pabrėžė jiem bendras kūry
bines linkmes ir išryškino sti
liaus charakteristikas, kurios 
juos sieja ar skiria, nežiūrint am
žiaus skirtumo. Pav., ji sugreti
no skirtingų generacijų abstrak- 
tistus ir palygino “klasikinius” 
realistus su pačiais jauniausiais 
“neo-realistais”. Pabaigoj ji iš
kėlė jauno dailininko Vilnis 
Strazdinš foto-realistiniuose kū
riniuose atsispindinčią ne dabar
tinės civilizacijos aplinką, o vi
sai jos dar nesudrumstą, pir- 
mykščia ramybe alsuojančią 
gamtą. Jo skaidrėse jautėsi lat
vių mene būdinga lyrizmo tra
dicija.

Dail. Albinas Elskus lietuvių 
menininkus pristatė “objekty
via” alfabetine tvarka. Jis buvo 
gerai pasiruošęs ir kalbėjo min
tinai, žiūrėdamas į ekraną, 
sklandžiai ir greitai keisdamas 
skaidres.

Kiekvieną dailininką jis apta-

Clevelande lietuvių pensininkų klubo susirinkime kalba val
dybos narys J. Žilionis. Šalimais sėdi J. Biliūnas ir pirm. 
V. Mariūnas. Nuotr. V. Bacevičiaus

rė trumpai, bet ryškiai, pateik
damas tikslių faktų apie jų atsie- 
kimus meno pasauly (pav. prof. 
V. K. Jonyno, R. Viesulo, K. Žo
romskio) ir išryškindamas kai 
kuriuos jų kūrybos elementus — 
E. Urbaitytės spalvinių plokštu
mų kompoziciją, V. Krištolaity- 
tės ekspresionistinių kūrinių te
matiką (Kalantos susideginimą) 
ar “Bangos” triptiko simboliką. 
Puikiai skaidrėse buvo repre
zentuojama E. Kepalaitės skulp
tūra, bet kai kurių kitų dailinin
kų darbų kokybė ir apimtis 
nevisai tobulai buvo skaidrėse 
išreikšta. O A. Kašubienės “nai
lono interjeram” gal būt reikėjo veiklą, bus suruošta bendra me- 
kiek platesnių paaiškinimų 
(taip pat ir paties A. Elskąus 
tapybai ant stiklo).

Lietuviško meno skaidrės 
buvo paimtos iš dail. V. Viz
girdos kolekcijos: tų dailininkų 
darbai, kurie gyvena netolimoj 
mūsų apylinkėj (tarp Bostono ir 
Philadelphijos) — viso 16, ir dar 
buvo pridėtas dail. V. Žilius 
— neseniai atvykęs iš Lietuvos. 
Jo darbų skaidrės sukėlė labai 
didelį susidomėjimą visų žiūro
vų tarpe. Bendrai mūsų kolek
cija padarė labai rimtą įspūdį.

Skaidrių rodymas, žinoma, ne
pajėgė (ir nepretendavo) at
skleisti visų estų, latvių ir lietu
vių tremties meno vertybių link
mių ir apimties. Tai buvo tik 
pirmas susipažinimas, pirmas 
New Yorke pabaltiečių meni
ninkų ir meno mylėtojų bendras 
suėjimas ir pabendravimas. Iki 
šiol gi kultūriniai ryšiai tarp pa
baltiečių New Yorke buvo “spo- 
radiški”. Bet įsisteigus mažai 
iniciatorių grupei, kuri dabar jau

PAKELIUI Į

IX ATEITININKŲ KONGRESĄ
Ateitininkai kilo dėl susida

riusių sąlygų — reikėjo atsverti 
į lietuvių tautą nešamą ateistinę 
bei nihilistinę dvasią. Tad jie 
taip pat augo, brendo ir dirbo 
savo tautoj. Deja, dėl Lietuvos 
okupacijos šiandien jie tegali 
veikti tik svetur. Sąlygos skirtin
gos ir labai nepalankios, tačiau 
idealai ir čia tie patys: ateiti
ninkam savo tauta rūpi, nuo jos 
jie neatitrūksta, jos labui ir lais
vei dirba. Jie nori savo tau
te matyti tokią, kokią paliko: 
lietuvišką ir krikščionišką. Tad 
šiuo žvilgsniu jie žiūrės į ją ir 
savo IX kongrese, kuris šaukia
mas 1977 rugsėjo 1-4 Clevelan
de. Kongreso šūkiu pasirinkta 
“Liudykime Kristų ir savąją tau
tą”.

Ateitininkų kongresai — ne 
eilinis jų gyvenime įvykis. Juo
se paprastai stabtelėjama ir susi
mąstoma prie kurio vieno aktua
laus klausimo. Dėl to jie reti 
— per 66 gyvatos metus šiemet 
tik devintas kongresas. Paren
giamuosius jo darbus planuoja ir 
vykdo Clevelande sudarytas ko
mitetas, kuriam pirmininkauja 
kun. Gediminas Kijauskas, SJ. 
Jo posėdžiai palyginti dažni, nes 
rūpesčių bei darbų taip pat ne
trūksta. Bet viskas pamažu rieda 
sėkmingai į priekį. Komitetas są
lygas kongresui įvykti sudarys. 
Komitetui taip pat rūpi, kad 
kongresas nesibaigtų su tom 
keturiom dienom, bet kad ir 
ateitininkai, ir iš dalies mūsų 
visuomenė taip pat gyventų jo 

pritraukė per penkiolika meni
ninkų, jie gerokai pagausėjo (13 
latvių ir estų atsilankė į K. 
Žoromskio parodą Kultūros Ži
diny).

Gražu, kai vieni pas kitus pa
šokami tautinius šokius, ar radi
jo bangomis perduodam broliš
kų tautų dainas ar poeziją, arba 
žurnale paskaitom literatūrinių 
vertimų. Bet štai New Yorkas 
toks tarptautinis kultūros cent
ras, o mes pabaltiečiai vieni apie 
kitų kultūrą tiek maža težinom. 
Laikas bandyti vieniem su ki
tais geriau susipažinti ir bandy
ti ką nors kartu nuveikti.

Pirmas žingsnis meno srity 
jau padarytas. Jei iniciatorių 
grupė išsivystys į pastovią orga
nizaciją ir pajėgs išplėsti savo 

no paroda (ji jau planuojama), o 
taip pat bus ir literatūrinių bei 
muzikos vakarų.

Gi yra vietovių JAV (kad ir ne
tolimas Bostonas), kur pabaltie
čiai tarpusavy bendradarbiauja, 
kasmet ruošdami bendrus rengi
nius. O štai neseniai skaitėm 
spaudoj apie pabaltiečių kultū
ros dienas, surengtas vasario vi
dury Caracas mieste, Venecue- 
loj, kur vyko ir parodos, ir bend
ros diskusijos kultūriniais klau
simais, ir minėjimas bei balius. 
Kodėl New Yorke negalėtume 
panašių pabaltiečių kultūrinių 
dienų surengti, suėję į kontaktą 
su latvių ir estų kultūros vei
kėjais ir kartu sutelkę pinigo? 
Pirmi ryšiai jau užmegzti, tik rei
kia entuziazmo ir platesnio vi
suomenės pritarimo. Daug gerų 
sugestijų apie būtiną pabaltiečių 
kultūrinį bendradarbiavimą yra 
paskutiniam “Varpo” 
straipsny • “Baltų 
keliu”.

numery, 
vienybės

A. Stkn.

įnašu ir po kongreso. Todėl ryž
tamasi duoti ir tam tikrą kong
reso leidinį, kuriuo ateitininkai 
būtų supažindinami su savo 
istoriniu keliu, su savo siekimais 
bei darbais, su savo nusiteiki
mais bei polėkiais, su savo bu
vusiais bei dabartiniais vadais, 
taip pat su savo pavergta, bet 
kovojančia tauta. Leidinys turė
tų būti lyg tam tikra populiari, 
bet aktuali bei sugestyvi ateiti
ninkų dvasios abėcėlė, teikianti 
ir ryškinanti tuos pagrindus, ku
riais rėmėsi ir ateity turi remtis 
ateitininkų veikla.

Šio leidinio redagavimas pati
kėtas Stasiui Barzdukui. Redak
torius telkia bendradarbius, 
kviesdamas juos pasisakyti atei
tininkam aktualiais ir rūpimais 
klausimais. Visų pirma reikia 
geriau pažinti patiem save. O 

ateitininkų istorinis įnašas savo 
tautai labai didelis: kai reikėjo 
ginti Lietuvos laisvę nuo priešų. 
— jie gynė, kai reikėjo darbą 
dirbti — jie Lietuvai davė daug 
valstybininkų ir kultūrininkų, 
kai reikėjo gintis nuo svetimų 
bei nepalankių įtakų — jie for
mavo idealistinę tautos dvasią 
ir kt. Šiuo Lietuvos lietuvišku 
keliu ateitininkam reikia eiti ir 
toliau. Jį priminti ir rodyti taip 
pat turės minimasis kongreso 
leidinys. Vadinas, ir kongresas 
nesibaigs su tom kelionę die
nom, kada jis šaukiamas.

(SP)

— Ketvirtasis lituanistinių 
studijų seminaras įvyks rugpiū
čio 14-28 Divine Word semina
rijos patalpose. Conesus, N.Y., 
netoli Rochesterio. Kursų 
programa bus įvairi ir įdomi. 
Kaip ir pernai, bus galima įsi
gyti universitetinius užskaitus 
per Kent valstybinį universitetą. 
Kursus ruošia Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos ryšių centras, į 
kurį dėl smulkesnių informaci
jų galima kreiptis adresu: 2422 
W. Marąuette Road, Chicago, 
111.60629. Tel. (312) 476-0601.

— Aidas, Hamiltono mergai
čių choras, rugpiūčio mėnesį 
koncertuos Brazilijoj. Tada bus 
minimas Brazilijos lietuvių imi
gracijos penkiasdešimtmetis. 
Choro priėmimu rūpinasi Bra
zilijos Lietuvių Bendruome
nė ir Jaunimo Sąjunga.

Kaziuko mugės atidaryme Clevelande maldą kalba klebonas 
kun. G. Kijauskas, SJ. Nuotr. V. Bacevičiaus

IŠ LB KULTŪRINĖS VEIKLOS
Tautinė kūryba — indėlis į 

žmonijos laimėjimus

Dailininkas Kazys Varnelis, 
laimėjęs JAV LB kultūros tary
bos premiją už dailę, dėl ligos 
negalėjo atvykti į Hartforde į- 
vykusį LB 25-erių metų minė
jimą ir premijos įteikimo iškil
mes, bet telegrama pasveikino 
suvažiavimo dalyvius ir padėko
jo už premijos paskyrimą. Su 
1,000 dolerių čekiu premiją lai
mėjusiam dailininkui buvo per
duotas kultūros tarybos sveikini
mo raštas. Jame rašoma: “Šios 
1,000 dolerių premijos mecena
tas — Lietuvių Fondas. Džiugu, 
kad vėl išsipildo Lietuvių Char- 
tos autorių žodžiai, kad kiekvie
no lietuvio priedermė sudaryti 
sąlygas tautinei kultūrai. Juk į 

Lietuvių Fondą suplaukė aukos, 
nuo dolerio iki keliasdešimt 
tūkstančių, iš po visą plačiąją 
Ameriką išsisklaidžiusių lietu
vių, ir šiandieną jų auką įverti
nama lietuvio kultūrininko-me- 
nininko kūryba, paskatinant jį 
tolimesniam darbui. JAV LB 
kultūros taryba, sveikindama 
premiją laimėjusį dail. K. Var
nelį, linki jam ir toliau kurti 
ir turtinti visuotinius žmonių 
giminės laimėjimus lietuvišku 
indėliu.”

Spaudos platinimo vajus
Spaudos platinimo vajui įpu

sėjus, kultūros taryba kovo mėn. 
specialiu aplinkraščiu visiem 
LB darbuotojam primena, kad 
praeity spaudos platinimo va
jai davė apčiuopiamų rezultatų 
tik kelių apylinkių dėka, bet, jei 
proporcingai pajudėtų visos 
apylinkės, tai būtų suteikta daug 
konkrečios paramos mūsų spau
dos žmonėm. Apylinkės prašo
mos platinti pasaulio Lietuvį, 
ieškoti prenumeratorių Litua- 
nus žurnalui. Aplinkrašty ra
šoma: “Laimingi esam, kad Li- 
tuanus žurnalo administrato
rium turim Joną Kučėną, kuris 
jau eilę metų su maža mūsų 
parama nedejuodamas tvarkosi 
su žurnalo leidimu. Vis dėlto 
Lituanus prenumeratorių skai
čius ne didėja, bet kasmet ny- 
byra, tad didesnė mūsų talka bū
tinai reikalinga. Siunčiam jum 
prieškalėdinį vyskupo Deksnio 
kreipimąsi Lituanus reikalu su 
užsakymo forma. Kreipimasis 
pora mėnesių pasenęs, ir kalėdi
nė nuolaida nebegaliojanti, ta
čiau Lituanus problema nepase
nusi — tebegaliojanti ir reika
laujanti mūsų dėmesio.”

Penktosios dainų šventės 
repertuaras

Chorai ir dainininkų vienetai 
jau gavo Kanados ir JAV lietuvių 
5-osios dainų šventės reper
tuarą, išleistą Kanados LB-nės. 
Tai 44 psl. leidinys, kuriame, be 
Lietuvos ir Kanados himnų ir 
maldos už tėvynę, išspausdinta 
11 dainų mišriam chorui, 3 dai
nos vyrų chorui ir 4 dai - 
nos moterų chorui. Dainų 
kompozitoriai: L. Abarius, D. 
Andrulis, K. V. Banaitis, A. Bud
riūnas, M. K. Čiurlionis, J. Dam
brauskas, J. Gaidelis, S. Gaile- 
vičius, V. Jakubėnas, B. Jonušas,

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

J. Karosas, A. Mikulskis, J. Nau
jalis, M. Petrauskas, S. Sodeika, 
S. Šimkus, J. Zdanius, J. Žile
vičius.

Penktoji dainų šventė įvyks 
1978 liepos 2 Toronte, Kanadoj. 
Talkinant JAV LB ir tarpinin
kaujant Pasaulio LB valdybai, 
ją ruošia Kanados Lietuvių 
Bendruomenė. Dainų šventės 
repertuaro įžanginiame žody 
Kanados LB pirmininkas Jonas 
Simanavičius kreipiasi į visus 
dainininkus: “Atiduodame į Jū
sų rankas šį repertuarą ir kartu 
prie jo jungiame savo nuoširdų 
prašymą: padarykite viską, kad 
ši dainų šventė būtų tikrai gera”.

Muzikinė stipendija 
kompozitoriui Dariui Lapinskui

LB kultūros taryba paskyrė 
3,000 dolerių stipendiją muzikui 
Dariui Lapinskui už operos pa
rašymą. Pagal prancūziškai ra
šiusio lietuvio poeto Oskaro V.

Milašiaus dramatinę poemą- 
misteriją Miguel Manara, operai 
libretą parašė poetas Kazys Bra- 
dūnas. Šiemet sukanka 100 
metų nuo O.V. Milašiaus gimi
mo; opera skiriama paminėti 
šiai sukakčiai.

Skiriant kompozitoriui D. La
pinskui stipendiją^ kultūros tary
bai talkino muzikas Aleksandras 
Kučiūnas. Stipendijos mecena
tas — Lietuvių Fondas.

j.g.

Kovo
AIDAI

Straipsniai: Juozas Vaišnora, 
MIC — Jurgio Matulaičio kelias 
į Vilniaus vyskupo sostą; Mirga 
Gimiuvienė — A.D. Sacharovo 
įspėjimas laisvajam pasauliui; 
Jonas Pabedinskas — Individo 
apsisprendimo laisvė krašto 
ūkyje; Stasys Barzdukas — Nu
eitą kelią apžvelgiant.

Iš grožinės literatūros: Balys 
Auginąs — Eilėraščiai; Gunars 
Salinš — Eilėraštis.

Apžvalgoje: V. Čižiūnas — 
Dialogą su lenkais tęsiant; A.S. 
— Naujos dirbančiojo jaunimo 
nuotaikos.

Recenzijos: J.G. — Perspaus
dinta, bet — ar jau įsigyta? — 
LKMA leidiniai: 1. K. Avižonio 
“Bajorai . . .”, 2. A. Jakšto “Už
gesę žiburiai”, 3. LKMA Suva
žiavimų darbai; J.G. — Trys li
teratūrinės apybraižos (Pranas 
Dom. Girdžius: (Tos pačios mo
tinos sūnūs), Pūtvis ir jo raštai, 
Prez. A. Smetonos kalbos; Se
suo Ona Mikailaitė — Nauji 
draugai jaunimui (V. Frankie- 
nė-Vaitkevičienė: Du drau
gai); Alina Staknienė — Naujas 
latvių meno žurnalas.

Iliustracijos: viršelių 1 psl.—
A. Mončius: Kurianti ranka 
(Marmuras); viršelių 4 ps 1.—V an- 
da Balukienė: Dagių puokštė. 
Šis numeris iliustruotas E. Da- 
jevskio, F. Milts tapybos kūri
niais ir arki vysk. J. Matulaičio,
B. Augino, A.D. Sacharovo, dr.
K. Avižonio ir LTB nuotrauko
mis.

Redaguoja — dr. J. Girnius, 
27 Juliette St., Boston, MA 
02122; literatūros, apžvalgų ir 
techninis redaktorius—Leonar
das Andriekus, OFM, Kenne
bunkport, ME 04046; administ
ruoja — T. Benvenutas Rama
nauskas, OFM, 361 Highland 
Blvd., Brookiyn, N.Y. 11207.

Atsiųsta 
paminėti

Vladas Vailionis — LIKIMO 
AUDROSE. Romanas. Išleido 
Nida. 1976. Gt. Britain. Mece
natai — Josephine ir Kazys 
Čiurinskai. Tiražas — 500 egz. 
Kietais viršeliais. 344 psl. Kaina 
7 dol.

Romane vaizduojami netoli
mos praeities įvykiai, Lietuvą 
antrą kartą okupuojant bolševi
kam. Literatūrinis tų įvykių pa
vaizdavimas — silpnas. Tačiau 
lietuvių periodikoj minima, kad 
autoriaus darbovietės laikraštis 
“The Inland Steelmaker” įsi
dėjo apie autorių platų straipsnį 
ir jo nuotrauką darbo metu (jis 

į dirba mechaniku plieno liejyk- 
i loj, Indianos valstijoj). Minima, 
J kad romanas “Likimo audrose” 
Į pateko į Kongreso biblioteką ir 
; sudomino darbovietės laikraščio 
i korespondentą. “Kore- 
; spondentas duoda plačią auto- 
! riaus biografiją, okupacijų laiko- 
I tarpius ir dabartinę okup. Lie- 
I tuvos padėtį. Atskira įtarpa pa

žymi, kad JAV niekad nėra pri- 
pažinusios Lietuvos (Latvijos ir 
Estijos) okupacijos. Laikraštis 
turi apie 30,000 skaitytojų.” 
(Dirva, 1977 sausio 6.)

NAMŲ IR ARTIMIAUSIOS 
APLINKOS ŽODYNĖLIS. Pa
ruošė Rimas Černius. Išleido 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo Taryba. Chicago, 1977. 
Tiražas — 1000 egzempliorių. 
XVI ir 80 psl. Kaina 2.50 dol. 
Užsisakyti galima šiuo adresu: 
Antanas Kareiva, 7030 S. Rock- 
well St., Chicago, III. 60629.

Žodynėly dvi dalys: angliškai 
i lietuviška (pradedama žodžiu 

“absent”, baigiama — “zoo”) 
ir lietuviškai angliška (pradeda
ma žodžiu “abažūras”, baigiama 
— “žvirblis”). Žodžiai sukirčiuo
ti. Daiktavardžių ir būdvardžių 
kirčiuotės nurodytos skaičiais. 
Pačios kirčiuotės randamos kny
gos pradžioj, po “Pratarmės”. 
Čia suminimi ir šaltiniai, kuriais 
žodynėlio paruošėjas naudojosi.

“Pratarmėj” sakoma: “Į šį 
žodynėlį yra įtraukti, kaip pats 
pavadinimas rodo, žodžiai, lie
čiu namus ir artimiausią aplin
ką. Žodynas apima žmogaus kū
no dalis ir giminystės ryšius. 
Daug dėmesio skirta žmogaus 

1 aplinkai: namui, kiemui, gatvei, 
krautuvei, mokyklai. Duodami 
įrankių, valgių, automobilio da
lių pavadinimai ir t.t. — Žo
dynėlis skiriamas visų amžių 
lietuviams. Pageidaujama, kad 
juo aktyviai naudotųsi lietuviš
ka šeima.”

Čia pacituotam pageidavimui 
galima tik pritarti. Šio krašto 
lietuviškajai kasdienybei toks 
žodynėlis tikrai reikalingas.

Knygos pradžioj yra techniš
ka klaida: sukeisti “Pratarmės” 
puslapiai. Bet tai lengvai pa
stebima ir žodynėlio vertės 
nemažina.

Petras Melnikas — DEBESYS 
IR PROPERŠOS. Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas Chica
goj. 1977. Viršelis ir aplankas 
dail. V. O. Virkau. 292 pšl. Kaina

• 6 dol.
! Šis romanas yra pirmasis P.
• Melniko kūrinys, išleistas 
į atskira knyga. Iš periodikos au- 
{ torius pažįstamas jau nuo se- 
į niau; vertinamas teigiamai.
i Knygos aplanke suminimi 
! laikraščiai bei žurnalai, kuriuo- 
! se jis yra bendradarbiavęs. Tai 

Draugas, Ateitis, Naujienos, Ai
dai, Tėviškės Žiburiai ir Met
menys. Kyla klausimas, kodėl 
šiame sąraše nėra Darbininko, 
kuris taip pat yra spausdinęs jo 
kūrinių.

LIETUVOS AIDAI
: Radijo programa iš W0PA —1490
į AM banga penktad. 9:30-11 v. ir 
; šeštad. 7-7:30 v. vakarais.

Iš WJOB—1230 AM banga sekmad.
i 9:30 Iki 10 vai. ryto. Vedėja K. 

Brazdžionytė, 2646 W. 71 St. 
Chicago, III. 60629 Tel. (312) 
778-5374.
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OUALITY VVORKMANSHIP

ŠV.

ALUMINUM TRIM GUTTERS & LEADERS 
N.Y.C. LIC. CONTR. NO. 672960 

45-34 BELL BLVD. BAYSIDE, N.Y.

VINYL ASBESTOS VVOOD SHAKE 
ALCOA SIDING 

BAyside 9-1774

HAPPY EASTER 
MANASOUAN 

AUTOMATIC TRANSMISSION 
SPECIALISTS STANDARD AND AUTOMATIC 

TRANSMISSIONS ŠAME DAY SERVICE IN MOST 
CASES GUARANTEED ONE YEAR OR 12,000 
MILES 50 UNION AVENUE MANASOUAN, N.J.
PHONE (201) 223-8645 (201) 223-9645 MR. CHUCK

HAPPY EASTER 
CARIBE 

TRAVEL SERVICE
359 PASSAICSTREET, 

PASSAIC, NEVV JERSEY 
CALL 201 778-2424

HAPPY EASTER 
CARMENS RESTAURANT 

ON THE VVATERFRONT 750 BARCLAY AVENUE 
STATEN ISLAND SERVING SPANISH & 

AMERICAN DISHES,SPECIALIZING IN PAELLAS 
OPEN 7 DAYS A VVEEK ALSO GUITAR PLAYING

829 MAIN STREET POUGHKEEPSIE, N.Y.
CALL 914 452-5422

HAPPY EASTER 
M & P RESTAURANT

“640 CLUB” “PRIME RIBS OUR SPECIALTY” 
STEAKS CHOPS SEAFOOD OPEN 7 DAYS 11 AM

T011 PM TEL 353-9826 PROP. JOHN COURTIS 
640 SOUTH STREET ELIZABETH, N J.

HAPPY EASTER
CASA BLANCA DRIED FLOVVER 

ARRANGEMENTS
BOUTIOUE ITEMS AND PRINTED T-SHIRTS 

4110 BERGENLINE AVENUE
UNION CITY, N.J. TELE: 201 865-2366

HAPPY EASTER
PRIMO’S AUTO SERVICE INC.

COLLISION SPECIALISTS
“AN ACCIDENT7...VVE CAN REPAIR IT LIKĘ NEVV' 

EXPERTS IN AUTOMOBILE BODY VVORK & 
PAINTING INSURANCE ESTIMATES & 

APPRAISALS
247-7222

547 W. 49TH ST. BET. 10TH & 11TH AVĖ.

HAPPY EASTER
(

HAPPY EASTER
B. MANZO & SON

M. MANZO & CO., INC. 
PRIVATE SANITATION RUBBISH 

REMOVAL 
SPECIALIZING IN...1 TO 42 YARD 

COMPACTING MACHINES 
ALL TYPES OF REFUSE 
BUILDING MATERIALS

1 TO 6 YD. CONTAINERS AVAILABLE 
FOR REGULAR SERVICE ONLY 

U—LOAD10 —15 — 20 & 30 YD. CONTAINERS 
FOR HOME & INDUSTRY

ALL UNION — FULLY INSURED RADIO 
DISPATCHED “RAPID ISLANDVVIDE SERVICE” 

351-1741

HAPPY EASTER
DEDICATED TO THE MEMORY OF THOSE 

WE SERVE

VVASMUND & SORICE 
FUNERAL CHAPELS, INC.

FRESH POND ROAD AT WOODBINE STREET 
RIDGEVVOOD

821-2255
SERVICES AVAILABLE TO ALL 

COMMUNITIES 
SALVATORE A. SORICE 

FUNERAL DIRECTOR NOTARY PUBLIC

HAPPY EASTER
“SINCE 1924”

NORTH SHORE ROOFING 
CO. INC.

ALUMINUM SIDING

HAPPY EASTER
WM. D. FOLEY ASSOCIATES, 

INC.
201 322-8270

223 PARK AVENUE
SCOTCH PLAINS, NEVV JERSEY 07076

VVILLIAM D. FOLEY
VALUATION 

CONSULTANTS

HAPPY EASTER

PRINCIPE REINHARDT 
CADILLAC 

AUTHORIZED SALES — SERVICE — 
PARTS

235 GLEN COVE HWAY. GREENVALE 
(Village of Roslyn Harbor) 

(516) 621-1234

HAPPY EASTER 
E & P INTERNATIONAL 

DESIGNING AND PUNCHING FOR THE 
EMPROIDERY TRADE 

6809 JACKSON ST. GUTTEMBERG, N.J.
PHONE 201 854-3840

HAPPY EASTER
BOLKEMA FUEL COMPANY

COMPLETE HEATING SERVICE
255 GREENVVOOD AVENUE MIDLAND PARK, N.J.

CALL 201 652-1600 201 327-0927

HAPPY EASTER 
SEHY CARSON 

FUNERAL HOME INC.
614 VVOODVVARD AVENUE RIDGEWOOD 

CALL 821-0397 O R 455-7514 SERVING THE 
COMMUNITY SINCE 1878 UNDER THE PERSONAL 

SUPERVISION OF LEO CARUCCI AND 
 THOMAS J. CARSON

HAPPY EASTER 
GOSHEN SAVINGS BANK 

1 So. Church St.
Goshen, N.Y.
(914) 294-6151

HAPPY EASTER 
C & W TAXI 

134 West Main St 
Goshen, N.Y.
914 294-5146

HAPPY EAStER
TACONIC TRANSMISSIONS

HAPPY EASTER 
CENTRAL DODGE 

AUTHORIZED SALES SERVICE PARTS 
LEASING ALSO AVAILABLE

97 CARLTON AVĖ.
CENTRAL ISLIP (516) 234-8200

Kazimiero šventėj St. Clair, Pa., Lietuvos vyčių vei
kėjai. Iš k. Joseph Yanulaitis — Philadelphijos vyčių 3 
kuopos garbės narys, prisaikdinęs naują valdybą, kun. Jo
seph Neverauskas, Mrs. Loreta Stukas, dr. Jokūbas Stukas, 
Bemard Tervvay, kun. Kazimieras Pugevičius.

HAPPY EASTER 
BENJAMIN PONTIAC 

AUTHORIZED SALES SERVICE PARTS 
510 SUNRISE HWY. ROCKVILLE CENTER

(516) 678-6200

HAPPY EASTER
RIDGEVVOOD PET SHOP

851 SENECA AVENUE RIDGEVVOOD SECTION OF 
OUEENS JUST OFF MYRTLE AVENUE SPECIAL
IZING IN CANARIES, PARAKEETS AND OTHER 
EXOTIC BIRDS SMALL ANIMALS TROPICAL FISH 
ALL PET SUPPLIES AND NEEDS PHONE 821-2853

HAPPY EASTER
FROM THE LIMPERT * HECKEL FAMILIES OF

BABYLON FORD
ESTABLISHED 1953 AUTHORIZED SALES 

SERVICE PARTS LARGE SELECTION OF A-1 
USED CARS 495 MONTAUK HWY. VVEST ISLIP 

(516) 669-3232

HAPPY EASTER
THE ALPS RESTAURANT

OPEN 6 DAYS A VVEEK
FINEST OF CUISINE 

2481 RICHMOND ROAD STATEN ISLAND 
CALL 979-5100

Lietuvos vyčių 144 angliakasių kuopos St. Clair, Pa., valdy
ba. Iš k. Natalie Yurickones — fin. sekretorė, Anna Klizas 
VVargo — kor. sekretorė, Joseph Martunas — vicepirm., 
Bemice Mikatavage — pirm., kun. Al. Bartkus — dvasios 
vadas, Nell Klizas — ižd.

HAPPY EASTER

REESE BUICK
HAPPY EASTER

FROM BOB & ANARELLA & STAFF OF
EAST MEADOVV DODGE

AUTHORIZED SALES — 
SERVICE — PARTS 

LEASING OF ALL MAKES 
AND MODELS 

410 JERICHO TURNPIKE 
MINEOLA — (516) PI 6-0530

HAPPY EASTER

FROG HOLLOW 
CHEVROLET 

AUTHORIZED SALES 
SERVICE PARTS

HICKSVILLE ROAD
BETHPAGE, L.I., N.Y. 

(516) 735-2300

HAPPY EASTER
McDANIEL FORD

AUTHORIZED SALES —SERVICE — 
PARTS — RENTALS —LEASING

HICKSVILLE BETHPAGE RD. & 
N. BROADVVAY

(NORTH OF MID ISLAND SHOPPING CTR.)
(516) O V 1-9000

HAPPY EASTER 
SUNDAY’S CHILD 

FINE CONTINENTAL CUISINE 
CREPES — FONDUE — SEAFOOD 

1225 FOREST AVĖ., (NEAR JEVVETT AVĖ.) 
OPEN 7 DAYS A WEEK FROM 6 A.M.

TIL MIDNITE COME DINE VVITH US THERE’S 
ALVVAYS A HOLIDAY AT SUNDAY’S CHILD 

YOUR HOLIDAY!!!
We also feature a full line of In Home Catering 

Servlces. Gourmet Menu — VValtresses — 
Bartenders and Maid Service Ask for Detalls 

NEVV TO STATEN ISLAND EXPERIENCED IN 
OUR BUSINESS UNIOUE IN PERSONAL SERVICE 

442-9858

AUTHORIZED SALES—SERVICE PARTS 
SERVICE DEPT. OPEN SATURDAYS 

DAILY RENTALS 
LONG TERM LEASING 

NEVV & USED CARS & TRUCKS 
2520 HEMPSTEAD TURNPIKE 

EAST MEADOVV, L.l. (516) 735-1500

HAPPY EASTER
J.M. & G. APPLIANCE 

SERVICE INC.
VULCAN HART TOASTMASTER COMMERCIAL 
EOUIPMENT DIVISION (MAIN OFFICE) RD NO. 5 
BOX 430 BENNETTS MILLS ROAD JACKSON 

TOWNSHIP, N.J. 08527 201 367-3131

HAPPY EASTER
SILHOUETTE CORNER 

Seven Columns
255 GREENVVICH AVĖ. GOSHEN, N.Y. 

914 294-5533
SPECIALIZING IN BODY FASHIONS. BREAST 

PROSTHESIS, LINGERIE v

HAPPY EASTER 
BILL LEE’S AUTO SERVICE 

AUTOMATIC TRANSMISSION TUNE UP BALL 
JOINTS BRAKES CARBURETOR MUFFLERS 
RADIATOR SPRINGS ELECTRIC IGNITION 

TOVVING TRANSMISSION AUTO BODY PROMPT 
SERVICE

DAY: 201 643-9424 NIGHT: 373-8449
196 NEVVARK STREET NEVVARK, N.J. 07103

HAPPY EASTER
A.B.C.

RECORD & TAPĖ 
SALES CORPORATION

114 CLINTON ROAD 
FAIRFIELD, N.J.

CALL 201 575-1190

HAPPY EASTER
MAC’S REFRIGERATION

AIR CONDITIONING & HEATING SHEET METAL 
VVORK 24 HOUR SERVICE

261 TVVILIGHT AVENUE, KEANSBURG, N.J. 
PHONE (201) 495-1134

HAPPY EASTER

ALEX DE SANCTIS 
A.D.S. CONSTRUCTION INC 

CONCRETE CONSTRUCTION 
16 ARTHUR PLACE 
MIDDLETOVVN, N.J.

PHONE 201 671-3264

HAPPY EASTER
DŪKE ELLINGTON ASSOCIATES

300 KULLER ROAD 
AND

460 KULLER ROAD CLIFTON, N.J.
PHONE 201 546-2121

HAPPY EASTER 
J & J TEXACO 

YOUR INDEPENDENTTEXACO SERVICE STATION 
ALL REPAIRS AND SERVICES MAJOR & MINOR 

ROUTE 73 CEDARBROOK, N.J.
CALL 609 561-6556 MR. JOE FRANCISCO — 

OVVNER

HAPPY EASTER

HAPPY EASTER

FIRST NATIONAL BANK 
OF HOPE

MEMBER OF F.D.I.C. 
HOPE, N.J.

JENNY ANN 
BRAND FARMS

CHESTER, N.Y.
CALL 914 469-4768

HAPPY EASTER 
VVATER VVORKS

THE LEE COMPANY
SUPPLIES AND EOUIPMENT

RAOUTE NO. 46 DENVILLE, N.J.
PHONE 201 627-5200—5201

HAPPY EASTER
ALERT TV SERVICE

ALL MAKES — COLOR EXPERT 
ROUTE NO. 130 WILLINGSBORO, N.J. 

PHONE (609) 877-4422 AND (609) 829-5350

HAPPY EASTER
COLLINS/CALHOUN 

FUNERAL HOME 
VVALTER CALHOUN OVVNER/MANAGER 

19 LINCOLN AVENUE RUTHERFORD, N.J.
(201) 939-1050

HAPPY EASTER
H. BITTLE AND SON

TOP SOIL PROFESSIONALY SCREENED TOP 
SOIL AND BASE BALL PATH C LA Y EASILY 
SPREAD LABOR SAVING SAND GRAVEL BLUE 
STONE FILL VVOOD CHIPS 94 SOUTHERN BLVD.

NESCONSET, L.l. CALL (516) AN 5-4949

HAPPY EASTER
SUN TAILOR AND CLEANERS 

29 Jonės St, Nevvark, N.J. 
(201) 622-0382

HAPPY EASTER
MAGILLACUDDY’S 

BAR AND RĘST.
49 W. 44TH STREET N.Y.C. 

VVHERE GOOD FRIENDS MEET 
CALL 212 575-0007 

ASK FOR PAT.

HAPPY EASTER 
CORMETT FORVVARDING 

COMPANY, INC.
TRUCKING & VVAREHOUSING CONTRACT 

CARRIERS P.O. BOX 38—FOOT OF MONMOUTH 
STREET JERSEY CITY 07303 PHONE: (201) 

332-0688

HAPPY EASTER
ELAINE’S FLOVVER SHOP AND 

NURSERY
VVEDDINGS — FUNERALS & OTHER SPECIAL
OCCASIONS. RD. NO. 1 — CRANBURY RD., 

JAMESBURG, N.J. CALL 201 521-1990

HAPPY EASTER 
GUY’S TEXACO 

DOMESTIC & FOREIGN CAR REPAIRS 
BRAKES, TUNE UPS, ROAD SERVICE 

483 ESSEX STREET HACKENSACK, N.J.
PHONE 201 488-9769

ST. CLAIR, PA.
Šv. Kazimiero šventė

Lietuvos vyčių 144 Anglia
kasių kuopa St. Clair, Pal, šv. 
Kazimiero šventės proga turėjo 
pamaldas Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioj.

Sugiedotas Lietuvos himnas. 
Chorui vadovavo VVilhelmina 
Verbitsky. Valdybos nariai apsi
rengę tautiniais drabužiais, at
nešė aukas. Charles Taronis at
nešė Amerikos vėliavą, tuo pa
brėždamas vyčių ištikimumą 
šiam kraštui. John Koons, pri
simindamas savo protėvius, at
nešė Lietuvos vėliavą; Natalie 
Yurickones — lietuviško pyrago 
gabalą, primindama badaujan
čius Lietuvoj; Leoną Taronis at
nešė Lietuvos vyčių konstituci
ją; Anne Panchari — krepšelį 
kviečių, reprezentuojančių lie
tuviškas tradicijas. Mary Koons 
atnešė lietuvišką kryžių, kuris 

išreiškė Lietuvos vyčių šūkį 
— Dievui ir Tėvynei. Vyną ir 
duoną atnešė Nell Klizas, Anne

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję savo aukomis už kalen
dorių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

18 dol. — P. Baltuonis, La 
Šalie, P.Q., Canada.

11 dol. — St. Latviūnas, Wol- 
cott, Conn.

VVargo, Joseph Martunas, Berni- 
ce Mikatavage.

Naują valdybą prisaikdino Jo
seph Yenulaitis iš Philadel
phijos. Tą valdybą sudaro: pirm. 
Bemice Mikatavage, vicepirm. 
Joseph Martunas, sekretorė ko
respondentė Ann Klizas VVargo, 
finansų sekretorė Natalie Yuric
kones, iždininkė Nell Klizas 
ir dvasios vadas kun. Al. Bart
kus.

Pamokslą pasakė kun. Kazi
mieras Pugevičius, Lietuvių Ka
talikų Tarnybos direktorius. Mi
šias koncelebravo tas pats kun. 
K. Pugevičius, kun. Al. Bartkus 
iš St. Clair ir kun. Joseph Ne- 
verauskas iš Shenandoah, Pa.

Tuoj po mišių parapijos salėj 
buvo pusryčiai. Jiem vadovavo 

Bemard Terway iš St. Clair. 
Kalbą pasakė dr. Jokūbas Stukas 
iš Mountainside, N.J. Su juo bu
vo atvykusi ir jo žmona, Vyties 
redaktorė. Abu jie yra vyčių gar
bės nariai, nes daug padarė vy
čiam.

siūnas, St. Petersburg, Fla., G. J. 
Velyvis, No. Adams , Mass., S. 
Butan, Torrington, Conn., P. 
Stankus, Hartford, Conn., O. 
Liutermoza, Pompano Beach, 
Fla., E. Martišius, Wrentham, 
Mass., A. J. Vasaitis, Thompson, 
Conn., P. Gaižutis, Oakville, 
Conn., J. Gribauskas, Cicero, 
111., prel. L. J. Mendelis, Balti- 
more, Md., dr. R. Zalubas, Sil
ver Spring, Md., J. Stuopis, Sha- 
ron, Mass., V. Yomant, St. Pe
tersburg, Fla., W. Zlioba, Jamai
ca, N.Y.

HAPPY EASTER
MARY & LILL CORSETIERE LTD. 

SURGICAL& MASTECTOMY FITTINGS 
BATHING SUITS & BIKINIS FITTED GIRDLES 

& BRAS FITTED & ALTERED OPEN TUES-SAT.
10-6 PM 598 VVOODBURY ROAD PLAINVIEVV. 

LONG ISLAND. CALL 516 822-1953

HAPPY EASTER 
RANDY’S 

AUTO BODY 
646 1ST AND AVĖ. W.

ROSELLE, NEVV JERSEY
CALL 201 245-8444

HAPPY EASTER
SCARAMELLA INC.

READY MIXED CONCRETE SAND STONE, 
CEMENT — MORTAR CEMENT, PORTLAND 
MASON MATERIAL 2537 RICHMOND TERRACE, 
FOOT OF MORNING STAR ROAD, STATEN 

ISLAND. CALL 442-7357 OR YU 1-8727

HAPPY EASTER 
STAN LACHER AGENCY 

INSURANCE AUTO, HOMEOVVNERS, FIRE, LIFE, 
HEALTH DISABILITY PENSIONS GROUP MARINE 
MUTUAL FUNDS 3 VVEST SUNRISE HIGHVVAY, 

FREEPORT, N.Y. PHONE 516 379-1313

HAPPY EASTER
STATĖ EMBROJDERY

SPECIALIZING IN VENICE LACE
201 868-7148

595 — 61st ST. VVEST NEVV YORK, N.J.

HAPPY EASTER
ATLAS FENCE COMPANY

CHAIN LINK — SLAT LINK VVOOD FENCE — 
ALL TYPES OF FENCES RESIDENTIAL 

COMMERCIAL INDUSTRIAL P.O. BOX 5, 1043 
U.S. HIGHVVAY 1 SOUTHSIDE AVENEL, N.J.

TELE: 201 636-4803-04

HAPPY EASTER 
ASPEN TREE EXPERT CO. 

PROFESSIONAL SERVICES FOR ALL TREE VVORK 
FREEESTIMATES —FULLY INSURED BUSINESS 

PHONE: 201 462-7278 201 462-4164

HAPPY EASTER 
MORRISTOVVN 

MEDICAL SUPPLY CO. INC.
ORTHOPEDIC BRACES PATIENT CARE 

EOUIPMENT SUPPLIES 
67 BANK ST., MORRISTOVVN, N.J. 

CALL 201 538-1956

HAPPY EASTER 
HAGEN’S SPECIALTIES 

SHOVVROOM & FACTORY 
6803 ADAM ST. GUTTENBERG, N.J.

PHONE 201 868-4423

HAPPY EASTER , 
CUSTOM UNIFORM 
ENTERPRISES INC.

ORANGE PISTOL RANGE INC. 237 SCOTLAND 
ROAD, ORANGE, N.J. CALL 201 674-0909 

UNIFORMS GUMS ACCESSORIES 
MR. RAY CARLONZA & CONNIE CARLONZA

HAPPY EASTER
NEVV BRUNSVVICK 

MECHANICAL SERVICES 
STATĖ REINSPECTION CENTER N.I.A.S.E.

CERTIFIED MECHANICS 358 SOMERSET STREET 
NEVV BRUNSVVICK 08901 PHONE: 201 246-1211

HAPPY EASTER 
PLAZA CASINO 

1177 CASTLETON AVENUE STATEN ISLAND 
BRIDAL SHOVVERS BABY SHOVVERS 

CHRISTENINGS FUNERALS LUNCHEONS
CALL 212 442-9702

1

HAPPY EASTER
HOLLY CITY INSULATION 

COMPANY,
SPECIALIZING IN BLOVVN TYPE INSULATION 

ROOFING REMODELING ADDITIONS
220 NORTH 3RD STREET MILLVILLE 08332 PHONE

609 327-2177 OR 825-3120

HAPPY EASTER
MURGIOS SERVICE CENTER 

TEXACO
SERVICE THATS OUR SPECIALTY
100 UNION BLVD. TOTOVVA, N.J.

CALL 201 684-9600

HAPPY EASTER 
AVER — TEES 

CUSTOM SHIRTS
128 BLACK HORSE PIKE 

VVEST COLLINGSVVOOD HEIGHTS, N.J. 
PHONE (609) 456-3117

HAPPY EASTER 
T & D COTTAGE 

AUTO PARTS INC 
CAMDEN ANO COTTAGE AVENUES 

MOORES TOVVN, N.J.
PHONE (609) 234-6300

Po 8 dol. — H. Vaitaitis, Old 
Saybrook, Conn., J. Butkus, 
Bridgeport, Conn., kun. J. Svirs- 
kas, Haver Hill, Mass., A. Kai- 
nauskas, Plainville, Conn.

Po 5 dol. — V. Rūtenis, VVood
haven, N.Y., V. Čekanauskas, 
Westlake Village, Calif., I. Va- 
syliūnas, Somerville, Mass.

Po 3 dol. — A. Kantakevi- 
čius, Richmond Hill, N.Y., J. 
Vaisiūnas, Caracas, Venecuela, 
V. Ūselis, Flushing, N.Y., kun. 
P. Jonaitis, Gloversville, N.Y., 
A. Tamošaitis, Kingston, Ont., 
Canada, A. O. Slepavičius, Cen
terville, Mass., R. Petronis, So. 
Boston, Mass., E. Krasauskas, 
Hyannis, Mass., C. Machulis, 
Baltimore, Md., E. Vileniškis, 
Richmond Hill, N.Y., L. Staške
vičius, Bronx, N.Y., B. Naras, 
Shrewsbury, Mass., kun. J. Ga-

Po 2 dol. — A. Bartkus, Shir- 
ley, Mass., Gruodis, Mt. Airy, 
Md., E. Nadzeika, Glen Oaks,
N.Y., P. Krivinckienė, Hamilton, 
Ont., Canada, O. Danisevičius, 
VVoodhaven, N.Y.? V. Adomkai- 
tis, Dorchester, Mass., A. Vit
kus, W. Hartford, Conn., J. Lip- 
nickas, VVoodhaven, N.Y., J. Pu- 
pininkas, St. Petersburg 
Beach, Fla., V. Petrik, Forest 
Hills, N.Y., J. Starinskas, Bel- 
mont, Mass., S. Radikas, So. 
VVindsor, Conn., K. Žvirblis, 
Brooklyn, N.Y., A. Udrys, Jack
son, Mich.

Po 1 dol. — A. Belskis, Phila
delphia, Pa., E.J. Orentas, W. 
Hartford, Conn., St. Zikas, Mag- 
nolia, Mass., V. Linartas, Berry- 
ville, Arkansas.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.



Stalo tenisas
gr. 8 žaidikai. Dviejų 
sistema, ir Vainius su
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Rytu apygardos sportininkai 
išbandė savo pajėgumą 1977

1971 pavasarį New Yorkas 
pradžiugo stambiu sporto įvykiu 
— atgaivintos Rytų apygardos 
žiemos pirmenybės. Jei penk
metį apygardą tempė Pranas 
Gvildys, tai nuo 1976 vado
vauti pradėjo Irena Jankaus
kienė. Savo užmojam vykdyti 
Gvildys neturėjo komiteto ar 
valdybos, o Jankauskienė turi 
sekretorę Danutę Šilbajorienę. 
Reikalui esant, talkina New 
Yorko Lietuvių Atletų Klubas ir 
pavieniai sporto darbuotojai. 
Visa ta antibiurokratinė sistema 
buvo ir yra sėkminga — apygar
da veikia sklandžiai. Tuo buvo 
galima įsitikinti kovo 26-27, kai 
New Yorke pravestos 1977 Ry
tų apygardos žiemos pirmeny
bės (krepšinis, tinklinis, stalo te
nisas, šachmatai).

Rungtyniauta dviejuose pasta
tuose: Kultūros Židiny ir Gate of 
Heaven mokykloj (šioj nuomotoj 
patalpoj buvo daugis krepšinio 
rungtynių). Suvažiavo sportinin
kai iš Bostono, Hartfordo, New 
Jersey, Philadelphijos, Baltimo- 
rės ir Washingtono, o New 
Yorkas davė didžiausią daly
vių skaičių. Kažkas yra pasakęs, 
kad Kultūros Židinys yra lietu
vių sportininkų Meka — tai jau 
ne kartą įrodyta. Krepšinyje 
dalyvavo 16 komandų, tinkliny
je 12, daugiau kaip 40 stalo te
nisininkų ir 12 šachmatininkų.

Krepšinis
Vyrų gr. 4 komandos. Neda

lyvavo 1976 Š. Amerikos lietu
vių meisteris Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos komanda. 
Matėme stipriai pajaunintą 
New Yorko LAK penketuką, ku
ris ir užėmė pirmą vietą. Pir
mose rungtynėse New Yorko 
LAK nugalėjo Washingtono Vėją 
89-50. Taškai: New Yorko LAK: 
Tomey 26, Mikalauskas 18, 
Skeivys 13, Landsbergis 8, Be
leckas 7, Krivickas 7, Krulikas 4. 
Šimkus 4, Tutinas 2; VVashingto- 
no Vėjas: Vaitkus 15, Kudirka 10, 
Dambriūnas 9, Gureckas 8, Vai
nius 6, Marcinkus 2. Hartfordo 
Grandis įveikė Philadelphijos 
Arą 64-56. Taškai: Hartfordo 
Grandis: P. Bernotas 15, Radio- 
novas 14, R. Pileika 11, Kapec
kas 10, V. Pileika 10, Pilvelis 4; 
Philadelphijos Aras: Klausa 19, 
V. Maciūnas 12, A. Maciūnas 8, 
Razgaitis 8, Christiansonas 7, 
Volertas 2.

Baigties žaidime New Yorko 
LAK supylė Hartfordo Grandį 
96-56. Taškai: New Yorko LAK: 
Tomey 26, Mikalauskas 15, Šim
kus 11, Krivickas 10, Krulikas 8, 
Matulaitis 8, Birutis 6, Gvildys 
6, Skeivys 6; Hartfordo Gran
dis: Kapeckas 19, V. Pileika 11, 
R. Pileika 8, Radionovas 8, L. 
Bernotas 6, Aleksandravičius 2, 
Pilvelis 2.

Dėl trečios vietos Washingto- 
no Vėjas nugalėjo Philadelphijos 
Arą 80-60. Taškai: Washingtono 
Vėjas: Jarmas 18, Kudirka 18, 
Gureckas 15, Vaitkus 15, Dam
briūnas 8, Vainius 6; Philadel
phijos Aras; Klausaitis 18, 
Christiansonas 12, V. Maciūnas 
12, Razgaitis 12, Volertas 8, Mel
nikas 2.

Jaunių A kl. 4 komandos. Pa
sekmės: Hartfordo Grandis lai
mėjo prieš New Jersey penke
tuką 56-29 ir New Yorko LAK 
nugalėjo Bostono Grandį 61-32. 
Baigties žaidime New Yorko 
LAK įveikė Hartfordo Grandį 
53-44. Taškai: New Yorko LAK: 
Šimkus 13, Česnavičius 12, Ma
tulaitis 12, Naronis 6, Birutis 4, 
Galinis 4, Krivickas 2; Hartfor
do Grandis: R. Pileika 14, P. 
Bernotas 13, R. Pilvelis 6, Ust
janauskas 6, Radionovas 3, 
Aleksandravičius 2.

Jaunių B kl. 3 penketukai (žai
dė kiekvienas su kiekvienu): 
Hartfordo Grandis nugalėjo Bos
tono Grandį 44-27, New Yorko 
LAK laimėjo prieš Hartfordo 
Grandį 50-29 ir prieš Bostono 
Grandį 66-45. Meisteris New 
Yorko LAK, 2. Hartfordo Gran
dis. Per abejas rungtynes New 

Yorko LAK komandai taškų įme
tė: Gvildys 48, Šimkus 35, Kri
vickas 17, Janušas 6, Didžbalis 4, 
Beleckas 2, Milukas 2, Ruzgas 

2. Per dvejas rungtynes Hart
fordo Grandžiai taškų pasiekė:
L. Bernotas 41, Ustjanauskas 
16, L. Banevičius 14, Kapeckas 
2.

Jaunių C kl. 3 komandos. Pir
mą vietą užėmė New Yorko 
LAK (nugalėjo Bostono Grandį 
27-17 ir Hartfordo Grandį 40-13. 
Jungtiniai New Yorko LAK taš
kai (dvejos rungtynės): Didžba
lis 20, Milukas 14, Vaitkevi
čius 13, Rič. Kezys 11, P. Biru
tis 3, T. Birutis 2, V. Kezys 1. 
Antrą vietą sugriebė Bostono 
Grandis — laimėjo prieš Hart
fordo Grandį 26-22. Per abejas 
rungtynes Bostono Grandies taš
kų medžiotojai: Bederis 19, Ska- 
beikis 18, Ivaška 6.

O dabar patys mažiausieji — 
jaunučių D kl. Pasirodė dvi ko
mandos, ir užteko vienų rungty
nių, kuriose New Yorko LAK 
nugalėjo Bostono Grandį 30-13. 
Šių pipirų krepšinis pasižymėjo 
entuziazmu. Taškai: New Yorko 
LAK: Vyt. Kezys 19, Birutis 8, 
Rim. Kezys 3; Bostono Grandis: 
Kulbis 6, Leveckis 3, Kiliulis 2, 
Štuopis 2.

Moterų ir mergaičių krepšinio 
nebuvo.

Tinklinis
Šiose pirmenybėse žiūrovų 

akį pagavo tinklinis. Jei vyrų 
gr., kaip įprasta, pirmuoju smui
ku grojo Bostono Grandis ir Bal- 
timorės LAK, tai moterų gr. di
delę pažangą parodė New Yorko 
LAK merginos (tos pačios sudė
ties šešetukas laimėjo ir mer
gaičių A kl. varžybas). New Yor
ko LAK vyrai, atrodo, sumesti- 
nė komanda, išėjo į aikštę itin 
margomis uniformomis (kiek
vienas kitaip), na, ir savo žai
dimu nepaliko įspūdžio.

Vyrų gr. Bostonas ir Balti- 
more atsiuntė po dvi komandas. 
Šeši dalyvaii iš pradžių žaidė 
dviejose grupėse (kiekvienas su 
kiekvienu). Vienoj gr. Bostono 
Grandis I supylė New Yorko 
LAK 2-0, Baltimorės LAK II at
skaitė New Yorko LAK 2-0 ir 
Bostono Grandis I supliekė Bal
timorės LAK II 2-0. Kitoj gr. 
Baltimorės LAK I sukirto Phila
delphijos Arą 2-0 ir Bostono 
Grandį II 2-0, o žaidimas tarp 
Bostono Grandies II ir Philadel
phijos Aro baigėsi 1-1, bet Phila
delphijos Aras, dėl geresnio taš
kų santykio, įkeltas į baigminę 
gr. Tolesnėse varžybose Bosto
no Grandis I be žaidimo pasie
kė pergalę prieš Philadelphijos 
Arą ir paskutinėse rungtynėse 
nugalėjo savo tradicinį prieši
ninką Baltimorės LAK I 2-0 
(15-4, 16-14). Kitose rungtynėse 
Baltimorės LAK I buvo nugalė
jusi Baltimorės LAK II 2-0 (15- 
10, 15-13).

Tuo būdu Bostono Grandis ir 
toliau nesvyruojamai pirmauja 
Rytų apygardoj. Meisterio sudė
tis: E. Auštras, J. Auštras, L. 
Dabrila, V. Eikinas, A. Ska- 
beikis, A. Šukys, R. Vežtas.

Moterų gr. 3 šešetukai. Baig
ties rungtynėse New Yorko LAK 
įveikė Baltimorės LAK 3-1 (12- 
15, 15-8, 15-5, 15-8). Prieš tai 
New Yorko LAK nugalėjo 
Bostono Grandį 2-0, o Baltimo
rės LAK laimėjo prieš Bostono 
Grandį taip pat 2-0.

Meisterio New Yorko LAK 
sudėtis: D. Gvildytė, A. Kati- 
naitė, V. Katinaitė, D. Vebeliū- 
naitė, G. Vebeliūnaitė, R. Vilga- 
lytė, D. Liogytė.

Mergaičių A kl. taip pat 3 
komandos ir čia vėl New Yorko 
LAK grobis — baigties žaidime 
nugalėjo Bostono Grandį 2-1 (11- 
15, 15-9, 15-4). Dar žaidė New 
Yorko LAK II šešetukas.

Pasigesta daugiau moterų ir 
mergaičių komandų. Savo laiku 
esame matę Philadelphijos, 
Worcesterio, Hartfordo šešetu
kus, o dabar komandų mažiau, 
nors tinklinio klasė pagerėjusi.

Vyrų 
minusų 
Gvildžiu (abu New Yorko LAK) 
jau yra žaidę du kartu: pirmą 
susitikimą laimėjo Vainius 2-0 
(21-9, 21-17), bet po to atsiga
vo jaunasis Gvildys (abi dienas 
sėkmingai žaidęs krepšinį), kai 
laimėjo 2-0 (23-21, 21-15), tad 
prireikė trečios dvikovės, kuri 
bus vėliau (abu turi po vieną 
minusą). Trečioji vieta išaiškin
ta — ją užėmė prieš trejetą me
tų iš Lietuvos atvykęs Juozapa
vičius (New Yorko LAK). Vyrų 
gr. nematėm pajėgesnių žaidikų 
iš kitų miestų.

Moterų gr. vienete tik 2 
dalyvės: D. Gvildytė nugalėjo 
G. Vebeliūnaitę (abi New Yor
ko LAK).

Jaunių A kl. (7 žaidikai) pirmą 
vietą užėmė Gudaitis (New Yor
ko LAK), 2. R. Ivaška, 3. Štuo
pis (abu Bostono Grandis).

Jaunių B kl. (8 žaidikai) meis
teris taip pat Gudaitis (New Yor
ko LAK), 2. Štuopis, 3. R. Ivaš
ka (abu Bostono Grandis).

Mergaičių C kl. (7 žaidikės) 
laimėjo R. Jasaitytė, 2. R. Bobe- 
lytė, 3. R. Gvildytė (visos New 
Yorko LAK).

Beje, jaunių C ir D kl., be to, 
mergaičių A, B ir D kl. varžy
bos (jose užsirašė dalyvauti tik 
New Yorko atžalynas) bus pra
vestos vėliau. . X ....................................................Vasario Šešioliktąją minėjo ir 

lituanistinė mokyklaŠachmatai
Anksčiau šachmatininkai 

pajudėdavo tik iš New Yorko ir 
Bostono, o šiemet, be New Yor
ko (6 žaidikai) ir Bostono (4), 
prisidėjo 2 iš Philadelphijos — 
tuo būdu turėjom visą tuziną. 
Buvo ir tĮ^ljktaši^-^Vilpišaus- 
kas iš New Yorko, bet; dėl ne
lyginio dalyvių skaičiaus, pats! 
pasitraukė ir buvo varžybų tei
sėjas.

Individualines pirmenybes 
laimėjo E. Staknys, 2. A. Saka
las (abu New Yorko LAK), 3. 
Grauslys (Bostono LPD).

Dalyvių tarpe buvo ir didysis 
šachmatų puoselėtojas Kazys 
Merkis, kuriam ačiū, kad Bosto
ne šaunus jaunųjų žaidikų spie
čius — jo atstovai ryškiai pasi
rodė ir šiose pirmenybėse.

-o-
Sekmadienį Kultūros Židinio 

didžiojoj salėj T. Paulius Balta
kis, OFM, atlaikė mišias ir pa
sakė sportininkam pritaikytą pa
mokslą.

Dvi dienas dūzgėjo sporti
ninkai ir išsivežė puokštę pri
siminimų. Laimėtojam taures 
įteikė pirmenybių darbuotojai: 
Irena Jankauskienė, Pranas 
Gvildys ir Algis Šilbajoris. Iš
skyrus vyrų tinklinį, visas kitas 
pergales nusirašė New Yorko 
LAK.

Po paskutiniųjų tinklinio 
rungtynių Kultūros Židinys ne 
tuojau ištuštėjo. Kol dar nebuvo 
nuimtas tinklas, jaunimas, bent 
po dešimtuką abiejose pusėse, 
valandą bandė tinklinio plo
nybes. Ir tada skverbėsi mintis 
— turime jaunų sporto mėgėjų, 
bet ar palankamai vadovų 
ir trenerių? Tokių, kaip Patrick 
Tomey (jo motina lietuvė), būtų 
gera daugiau matyti. Prieš kele
tą metų prie lietuvių sportinio 
judėjimo pritapęs (Algis Šilbajo
ris sako, kad jis yra vieno žmo
gaus krepšinio mokykla), Tor- 
ney spėjo išliedinti stiprius pa
matus New Yorko krepšinio 
prieaugliui.

K. Čerkeliūnas

— Šeštoji baltietiškųjų studijų 
konferencija įvyks gegužės 18- 
21 Kanadoj, Toronto universite
te. Ją rengia AABS draugija bal- 
tietiškom studijom puoselėti. 
Vietiniam rengėjų komitetui va
dovauja dr. Ilze Kalnins. Prog
ramos komitetui vadovauja prof. 
Juris DreifeldS‘, De partine n t of 
Politics, Brock Uūivcrsity, St. 
Catharines, Ont., 'Canada L2S 
1Y7.
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Vasario 16-tos minėjime Philadelphijos Vinco Krėvės litua
nistinėj mokykloj. Iš k. Jonas Botyrius, Tauras Viesulas, 
Gintaras Sušinskas irRaimundas Radikas. Nuotr. Gintaro Dragūno

PHILADELPHIA, PA.

i

Philadelphijos Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos jauniau
sieji mokiniai Vasario 16 minėjime. Nuotr. Gintaro Dragūno

Philadelphijoj Vasario 16-oji 
buvo minima ne tik suaugusių
jų, bet ir vaikų. Vinco Krėvės 
lituanistinė mokykla šią didžią 
lietuvių šventę atšventė vasario 
19 S v. Andriejaus parapijos sa
lėj.

Po tėvų komiteto paruoštų 
pietų prasidėjo iškilmės, kurias 
vedė Arūnas Česonis, IX sky
riaus mokinys. VI skyriaus mo
kiniai įnešė į salę tautinę vė
liavą. Maldą už tėvynę paskaitė 
parapijos vikaras kun. K. Saka
lauskas, kuris taip pat yra tiky
bos mokytojas. Mokyklos moky
toja ir vedėja Teresė Gečienė 
vadovavo žvakių uždegimui, ku
riuo buvo prisimintas dr. Jonas 
Basanavičius, suėjus 50 metų 

. nuo jo mirties. Geltoną žvakę 
uždegė mokyklos globėjas Šv. 
Andriejaus parapijos klebonas 
kun. J. Degutis; žaliąją — Bi
rutė Šnipaitė, iš toliausiai kiek
vieną šeštadienį atvažiuojanti 
mokinė; raudonąją — Roma Kru- 
šinskienė, tėvų komiteto at
stovė. Po šios ceremonijos daly
viai sugiedojo Lietuvos himną.

Pagrindinį kalbėtoją, Kazi
mierą Stewart, pristatė Danutė 
Surdėnaitė. Tai lietuviškai besi
mokąs klierikas. Jis vaikam pa
aiškino apie tautiškumo ir lietu
viškumo svarbą. Po jo kalbos 
klasių atstovai atnešė savo pini
gines aukas Lietuvos laisvinimo 
darbam.

Paskui vyko meninė dalis. 
Kiekviena klasė paruošė tmrnpą 
programėlę — eilėraščius, pa
sakas, vaidinimus. Darželio mo-

rengia vienos savaitės ekskursiją į Lietuvą 
nuo balandžio 24 iki gegužės 1.

Kelionės kaina $795.00 
Registruokitės kuo skubiau!

ADRESAS:
“DOVANA” SIUNTINIŲ ĮSTAIGA 
80-14 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN, N.Y. 11421

Telef. 296-5250, namų telef. 296-5359

Klierikas Kazimieras Stew- 
art kalba Vasario 16 minėji
me Philadelphijos Vinco 
Krėvės lituanistinėj mokyk
loj . Nuotr. Gintaro Dragūno

kiniai suorganizavo chorelį ir, 
Monikai Jovaišaitei diriguojant, 
padainavo “Sėk, sesute”. Mo
kyklos chorelis, kuriam vado
vauja Ona Pliuškonienė, padai
navo kelias dainas, į kurias įsi
jungė ir tėvai, o dvi šokių 
grupės pašoko kelis šokius. Dai
nas ir šokius akordeonu palydė
jo Jonas Puodžiūnas.

Kadangi per Amerikos nepri
klausomybės šventę būna fejer
verkai, tai vyriausieji mokiniai 
padarė staigmeną mažiesiem ir 
uždegė apie dvidešimt lazdelių 
“šaltos ugnies”, padarydami lyg 
miniatiūrinius fejerverkus.

Po programos tėvai ir jauni
mas šoko ratelius, žaidė žaidi
mus. Pasilinksminę sustojom į 
didelį ratą, susikabinom rankom 
ir padainavom “Lietuva brangi”.

Gintarė Gečytė 

— Konferencija, kurioj daly
vaus Vliko ir Altos vadovybės, 
šaukiama balandžio 23 Cleve- 
lande.

Kongresmanas Tom Corcoran 
(resp., 111.) Lietuvos nepriklau
somybės minėjime pabrėžė, kad 
žmogaus religinė, politinė ir 
ekonominė laisvė turi būti iš
saugota. “Kaip laisvės gynėjai, 
mes jungiamės su lietuvių tauta, 
mininčia 59 nepriklausomy
bės ir 726 savo valstybės sukū
rimo metines . . ., pakartodami 
savo pasiryžimą pasišvęsti tų 
laisvių išsaugojimui”,—kalbėjo 
Corcoran.

— Kongresmanas Ronald A. 
Sarasin (resp., Conn.) atstovų rū
muose išsireiškė, jog amerikie
čiai turi budėti, kad Helsinkio 
susitarimo punktai apie žmo
gaus teises būtų pildomi. Jis 
ypač smerkė Bažnyčios perse
kiojimą, disidentų areštus už 
LKB Kronikos leidimą ir dali
nimą. Priminė, kad jis pasirašė 
jungtinį laišką Brežnevui dėl N. 
Sadūnaitės kalinimo.

— J. Kaunas pradėjo eiti Švie
timo tarybos leidinių reklamos 
vedėjo pareigas.

— Balandžio mėnuo yra skel
biamas LB Švietimo tarybos lei
dinių ir lietuviškos spaudos 
platinimo mėnesiu visose litua
nistinėse mokyklose.

— JAV Lietuvių Jaunimo są
jungos Chicagos skyrius surinko 
ir nusiuntė 375 telegramas prez. 
J. Carteriui. Telegramps patvir
tino prezidento komentarus, lie
čiant Sovietų priespaudą Rytų 
Europoj bei Lietuvoj. LJS tiki, 
kad telegramos turės įtakos Bel
grado konferencijoj.

— Literatūros vakaronė su ra
šytoja Ale Rūta įvyks balandžio 
16 Chicagoj, Jaunimo Centro ka
vinėj. Vakarą ruošia LS skaučių 
seserijos yądija.

— Vysk. V-. Brizgiui Toronto 
arkivyskupas prisiuntė 1000 dol. 
perduoti lietuvių katalikų religi
nei šalpai. Savo laiške arkivysk. 
Ph. Pockok prašo savo kunigų 
remti kenčiančius.

— Tautos Fondas yra paskel
bęs TF šimtininkų vajų. Tokie 
asmenys kasmet aukojo bent 100 
dolerių. Šimtininkai yra tikrieji 
TF nariai, kurie renka TF va
dovybę ir turi įtakos Vliko 
veiklos programai ..Tautos Fon
das dabar organizuoja penkis 
šimtus tokių šimtininkų. Jie už
tikrintų ilgalaikę Vliko veiklą. 
Aukas siųsti adresu: Tautos 
Fondas, P.O. Box 21073, Wood- 
haven, N.Y. 11421. Aukoti gali
ma ir dalimis. (E)

— Adolfas Lejinš, Amerikos 
latvių sąjungos pirmininkas, 
kovo 23 nuo širdies smūgio stai
ga mirė New Yorke. Velionis 
buvo gimęs 1927 kovo 18. Ame
rikos latvių sąjungai vadovavo 
trejus metus. Palaidotas kovo 28 
Yonkers, N.Y.

— Jonas Bagdonavičius, Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio garbės 
narys, kūrėjas-savanoris, admin. 
majoras, kovo 3 mirė Hot 
Springs, Arkansas. Palaidotas 
kovo 7 Lietuvių Šv. Kazimiero 
kapinėse Chicagoj.

— Su rašytoju Vincu Ramonu 
vakaronė Chicagoj, Jaunimo 
Centre, bus balandžio 1, penkta
dienį, 7:30 vai. vak.

— Aido, Hamiltono mergaičių 
choro, ir solisto Vaclovo Veri- 
kaičio koncertas įvyks balandžio 
3, sekmadienį, 5:30 vai. po pie
tų Toronto Lietuvių namuose. 
Koncerto pelnas skiriamas kelio
nei į Pietų Ameriką.

— Kun. Alfonssas Grauslys, 
iš Chicagos, 111., kovo 27-ba- 
landžio 3 vadovaus rekolekci
jom Prisikėlimo parapijoj Toron
te.

— Dail. Romo Viesulo meno 
darbų paroda Toronte, Prisikėli
mo parapijos parodų salėj, vyks 
balandžio 23-24.

(

— Lietuvaitės studentės, no
rinčios vasaros atostogų metu 
dirbti Lietuvių senelių namuo
se, gali kreiptis adresu: Matu
laitis Nursing Home, Rt. 44 & 
Thurber Rd., Putnam, Conn. 
06260.
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HAPPY EASTER HAPPY EASTER
GALIN TRANSPORTATION INC. 

LIMOUSINE SERVICE
AIRPORT TRANSFERS GROUP RIDĖS VVEDDINGS 
THEATRE GROUPS ETC. WE GO ANYWHERE, 

ANY TIME 24 HOUR SERVICE
CALL 201 347-3321 STANHOPE, N.J.

HAPPY EASTER
MARK TWAIN DINER

OPEN 7 DAYS A VVEEK 24 HOURS A DAY 
1601 MORRIS AVENUE UNION, N.J.

CALL 201 687-1680

VOKIETIJOS LB 
TARYBOS POSĖDŽIAI

HAPPY EASTER 
ALL EASTERN 

MAINTENANCE CORP.
TU BES HOT WATER COILS REBRICKING 

WELDING AND BOILER WORK 
OF EVERY DESCRIPTION ĖST. 1947 

788-7330
140-18TH STREET BROOKLYN, N.Y.

HAPPY EASTER 
IMS

MANUFACTURERS & DESIGNERS 
Adjustable Steel Glass Wood Shelving 

Hussmann Show Cases Store Fixtures & Displays 
Complete Line of Refrigerated Eęuipment Sales 
Installations Service Store Fronts Slgns Decor 
Liquor & Wine Merchandlslng Equipment 
ProfessionalStorePlannlng FoodLlquorHardware 
Drug Varlety General Contractlng Financing 

Ava Ilable49 North Village Avė., Rockville Cntr.
NYCTEL. NO. 895-2716

HAPPY EASTER
GRANNY’S CAROLINA CHICKEN 

DINING ROOM SERVICE OR TAKE OUT 
CALL US FOR PARTIES CLUBS OR ANY 

OCCASION WHEN YOU CARE ENOUGH TO 
SERVICE THE BEST 201 427-9294 

344 LINCOLN AVENUE, HAWTHORNE, N.J.

HAPPY EASTER
NICO’S PIER 17

SEAFOOD & STEAKS AT ITS BEST 
COCKTAIL LOUNGE 

OPEN 7 DAYS 
LUNCHEONS — DINNER

201 967-1079
464 STATĖ HWY NO 17 PARAMUS

HAPPY EASTER 
NECKING ART 

BEAUTY SALON

For the Latest in 
Creative Hairstyling 

Late Nite Friday 
353 E. 53rd Street 

N.Y.C.
Call PL 8-1190

HAPPY EASTER 
MANGANO CYCLES

Established 1928 
“One of New York’s largest — Over 400 blkes 
on dlsplay” (4000 in stock.) 10 SPEED SCHOOL 

TRAINED REPAIR SPECIALISTS 
KAWASAKI — Blcycles, Mini Blkes, Motorcycles, 

Chopper Work.
BICYCLES — Schwinn — Peugeot, Ross, 

Panasonic, Raleigh, Vista, Murray, C. Itoh, Fuji. 
FACTORY TRAINED MECHANICS, 

ACCESSORIES REPAIRS Nl 5-7774 
504 Avė. U (Near Ocean Pkwy) Bklyn. 
(Master Charge — Bank Americard)

HAPPY EASTER
GRANDVIEW 

GRANDVIEW DAIRY

60-71 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN

TELE: 212 821-3100

HAPPY EASTER 

FRANK RUSSO 
BROKERAGE 

INSURANCE AND BOND
LIFE — FIRE — LIABILITY — HEALTH 

BURGLARY — ACCIDENT 
PLATEGLASS — HOUSEHOLD 

COMPENSATION AUTOMOBILE 
7 DEY STREET, N.Y.C.
TELE: WO 2-4127-8-9

HAPPY EASTER
RAYMOND H. BRINKMAN, JR.

VICE PRESIDENT

CHICAGO TITLE 
INSURANCE COMPANY

950 KING’S HIGHVVAY, N.
CHERRY HILL, N.J.

(609) 667-0775

HAPPY EASTER 
ARMSTRONG TREE CO. 

PROGRAMMED TREE AND SHRUB CARE LYLE E. 
ARMSTRONG CERTIFIED BY N.J. DEPT OF 

ENVIRONMENTAL PROTECTION LOCATED AT 
1018 TOMPKINS AVĖ., SOUTH PLAINFIELD, N.J. 
201 561-9440 3546 HIGHVVAY 22, WHITEHOUSE,

N.J. CALL (201) 747-4363

HAPPY EASTER 
TEMCO SERVICE 
INDUSTRIES INC.

BUILDING & PLANT MAINTENANCE
1 NORTH BROADWAY VVHITE PLAINS, N.Y.

CALL (914) 428-3990

HAPPY EASTER
BERGEN FUELOILCO. INC.

ĖST. 1923 HIGH PRESSURE BOILERS LOW 
PRESSURE BOILERS NEW AND USED ALL TYPES 
SALES SERVICE INSTALLATIONS ASK ABOUT 
OUR RED TAG SERVICE RADIO DISPATCHED 

SERVICE VVITHIN 24 HOURS 
763-3100

2334 RALPH AVĖ., BKLYN.

HAPPY EASTER
ACME AWNING AND 

SHADE COMPANY 
(FORMERLY OF KEARNY, NJ) 

CANVAS & ALUMINUM AWNINGS RESIDENTIAL 
COMMERCIAL CUSTOM-MADE VENETIAN 

BLINDS VVINDOVV SHADES JOHN L. GORRELL,
PROP. CALL 939-5606 251B VALLEY BLVD.

VVOOD RIDGE,, N.J. 07075

HAPPY EASTER
ARBINI'S

STAMFORD GLASS 
& MIRROR WORKS

ESTABLISHED 1940

PLATE GLASS STORE FRONTS DOOR REPAIRS 
THERMOPANEPLEXI GLASS FURNITURETOPS 

GLASS & MIRRORS 
INSTALLED AT YOUR HOME 

TEMPERED GLASS SAFETY GLASS
24 HOUR EMERGENCY SERVICE ANY DAY 

ANYTIME
AFTER 6 PM CALL JOE ARBINI 
RES. 203 322-7540 JIM EVANS 

RES. 203 348-8143
FREE ESTIMATES PROMPT SERVICE 

203 324-6653
874 E. MAIN ST., STAMFORD, CONN. 

(Right nextto Myrtle Avė. Railroad Bridge 
Underpass)

HAPPY EASTER
ANDY’S AUTO BODY

EXPERT PAINTING & REPAIRS
NO JOB TOO SMALL OR TOO BIG 

FREE ESTIMATES OVVNED & OPERATED BY 
ANDY SEDOR 24 HR. TOWING 
COOKSTOVVN NEW EGYPT RD.
BEHIND ECONOMY MOTORS

758-2381

HAPPY EASTER
RICHMOND HILL SAVINGS BANK 

BRANCHES IN OUEENS
AND

NASSAU COUNTY
212 -895-0990
516-488-6900

HAPPY EASTER 
— BENSON — 
CHEVROLET 

INC.

BKLYN SMALL CAR SPECIALIST 
BEST PRICES 
CHEVROLET 

1575 86TH STREET, BKLYN.
CALL (212) 232-0200

HAPPY EASTER 
RICHARDS AUTO CITY 

CHRYSLER — PLYMOUTH
FINE USED CARS BEST OF SERVICE 

CENTRAL JERSEY LARGEST INVENTORY 
COMPLETE FINANCING AVAILABLE 

LOCATED ON RT. 9 SOUTH 
FREEHOLD, N.J.

201 780-0666

HAPPY EASTER
EATONTOWN 

WINES & LIOUORS
PATHMARK RICKEL SHOPPING CENTER 

66 HIGHVVAY 36 EATONTOVVN, NEW JERSEY 
07724 

VVINELINE 544-1234 
FINE CALIFORNIA AND IMPORTED WINES 

FREE DELIVERY 
RUSS GILMORE VVINE & LIOUOR MANAGER 

VVALT BOYLE WINE CONSULTANT

HAPPY EASTER 
RALPH’S CHEVRON SERVICE 

STATION
GENERAL AUTO REPAIRS 

ROAD SERVICE, TIRES & BATTERIES 
178 RIFLE CAMP ROAD 
VVEST PATERSON, N.J.

CALL (201) 345-8355

HAPPY EASTER
J. M. AUTOMOTIVE 

SERVICE AND VVELDING
100 GROVE STREET 

TENAFLY, N.J.
CALL 201 567-4277

MR. JOHN MENDES

HAPPY EASTER 
FRANK’S GULF SERVICENTER 

OPEN7DAYS AWEEKGENERALAUTO REPAIRS 
ROAD SERVICE TIRES BATTERIES AND 

ACCESSORIES 
1200 ANDERSON AVĖ. FORT LEE, N.J.

(201) 224-5884

HAPPY EASTER
KOZIE’S LUNCHEONETTE

OPEN 5 DAYS A VVEEK
638 FERRY STREET 

NEVVARK, N.J.
CALL 201 589-5128

HAPPY EASTER
J & B TIRE CO. DIRECT FACTORY 

150 ROUTE 46 BUDDLAKE, N.J. OUALITY 
DUNLOP TIRES AT 10% BELOVV FACTORY 

VVHOLESALE SHEETS CALL 609 347-9724 OR
609 347-1537

HAPPY EASTER
ARĖS SERVICE COMPANY
31 ASPEN CIRCLE BARNEGAT, N.J. 

PLANNED AIR CONDITIONING SERVICE 
CALL 609 698-7942

HAPPY EASTER 
ED’S AUTO BODY

NO JOB TOO BIG OR TOO SMALL 
LLOYD ROAD AND BUILDING NO. 15 

MATAVVAN, N.J.
CALL 516 566-6644

HAPPY EASTER
SETA S AMERICAN 
SERVICE STATION
GENERAL AUTO REPAIRS 

ROAD SERVICE TIRES BATTERIES 
AND ACCESSORIES

22 KINDERKAMACK ROAD WESTWOOD, N.J.
CALL 201 664-9750

HAPPY EASTER 
EAST COAST 

CORVETTE CENTER 
OUALITY USED VETTE’S AUTO BODY 
REPAINTING RESTORATION REPAIR 

JUNCTION HIGHVVAY NO. 33 & 66 NEPTŪNE, N.J.

HAPPY EASTER 
SAM’SNEPTUNESERVICE STATION 
FOREIGN CAR WHEEL ALIGNMENTELECTRONIC 
DIAGNOSTIC SERVICE COMPLETE REPAIRS & 

TUNE UPS 2890 SHELL RD.
(FT. OF MCDONALD AVĖ.) 996-0331

HAPPY EASTER 
JEFF’S CARVVASH
OPEN 6 DAYS A VVEEK

133 OCEAN AVĖ. JERSEY CITY, N.J.
CALL 201 332-8309

HAPPY EASTER 
FOREST PORK STORE 

PURE PORK PRODUCTS FINE BOLOGNAS, 
FRESH & SMOKED MEATS PAUL MEYER, PROP. 
66-39 FOREST AVĖ. CORNER WOODSIDE ST.

PHONE HY 7-2853

HAPPY EASTER 
BEEF KING CO.

VVHOLESALE PURVEYORS 
SERVING ALL LONG ISLAND 

212 767-3992

.HAPPY EASTER 
GEM MAR 

ROOFING INC.
MANUFACTURER APOROVED BONDED ROOFS 

2950 HEMPSTEAD TPKE. 
LEVITTOVVN

HAPPY EASTER 
LIDO 

ITALIAN RESTAURANT 
FEATURING THE FINEST OF NORTHERN 

COOKING DELIGHTFUL SERVICE & 
REASONABLE PRICES

81-12 ROOSEVELT AVENUE 
JACKSON HEIGHTS, OUEENS HA 9-9719

HAPPY EASTER
MAYRICH CONSTRUCTION CORP. 

EXCAVATIONS & FOUNDATIONS LAND 
DEVELOPMENT

39-02 BELL BOULEVARD BAYSIDE, L.l.
CALL (212) 224-3775

HAPPY EASTER
UNITY MGMT CORP. INC. 

Investment Managers
FOR PENSION AND WELFARE FUNDS
450 PARK AVĖ. N.Y.C. TELE 688-2163 

MR. IRVING DECTER, PRESIDENT

HAPPY EASTER
INTERNATIONAL PRINTING 

ŠERVICE
3501 BERGENLINE AVENUE UNION CITY, N.J.

ERNESTO VVALLERSTEIN
CALL 201 348-0420

HAPPY EASTER 
JOHN APPICE 

NEW CAR DEALERSHIP 
73 High Street 

Nyack, N. Y.

HAPPY EASTER
UNION AUTO REPAIR

NO JOB TOO BIG OR TOO SMALL 
705 27TH STREET UNION CITY, N.J.

CALL 201 865-9599

HAPPY EASTER 
AUSTIN ELECTRIC INC.

ELECTRICAL CONTRACTORS AIR CONDITION
ING SALES AND SERVICE RESIDENTIAL COM
MERCIAL ELECTRIC HEATING SPECIALIST 114 
W. CENTRAL AVĖ. BLACKVVOOD, N.J. 08012 N.J.

LICENSE NO. 4944 BUS. PERMIT NO. 4944

HAPPY EASTER 
A & E CLEANERS

ŠAME DAY SERVICE ON DRY CLEANING 
SHIRT LAUNDERING WE SPECIALIZE ON 

DRAPES AND GOWNS 
1905 STATĖ HIGHVVAY NO. 27 EDISON, N.J.

HAPPY EASTER
ATOMIC TROPHIES

OPEN 6 DAYS A VVEEK TROPHIES FOR ALL
OCCASIONS, 816 U.S. HIGHVVAY NO. 1, EDISON,

N.J. CALL 201 287-0616

HAPPY EASTER
A & A AMOCO SERVICE STATION 
GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE, 

TIRES & BATTERIES
1671 BERGEN BLVD. FORT LEE, N.J.

CALL 201 461-0173

HAPPY EASTER
CITY CONSUMER SERVICES OF N.J.

2ND MORTGAGE NO FEES STATĖ HIGHVVAY 
NO. 37 TOMS RIVER, N.J.

CALL 201 349-8300

HAPPY EASTER
ED’S APPLIANCE REPAIR

VVASHERS DRYERS REFRIGERATORS
ELEC. RANGĖS

10 SHORE RD. HOPATCONG, N.J. 398-3022
ED FLEENER

HAPPY EASTER 
BRADLEY’S AUTO SERVICE 

FOREIGN & DOMESTIC ALL MAKES & MODELS 
SPECIALIZING IN FIAT REPAIRS TUNE UPS 

SERVICING INSPECTION VVORK
CALL 201 842-4353 574 SHREVVSBURY AVĖ. 

SHREVVSBURY

HAPPY EASTER
ALBERT OLSON REAL ESTATE 

215 Madison Avenue 
Elmira, N.Y.

Call 607 734-7146

HAPPY EASTER 
PIERREPONT HOUSE 

RESTAURANT
155 PIERREPONT STREET BROOKLYN 
BROOKLYN’S MOST DISTINGUISHED 

RESTAURANT CALL TR 5-4456

HAPPY EASTER
RELIABLE TRANSMISSIONS 

206-12 JAMAICA AVENUE OUEENS VILLAGE
THE AUTOMATIC TRANSMISSION OF 

PERFECTION ALL UNITS RECONDITIONED
ALL UNITS IN STOCK CALL 212 523-8340

HAPPY EASTER
RYE GOLF CLUB RESTAURANT

330 BOSTON POST ROAD RYE, N.Y. 
OPEN 6 DAYS A VVEEK

OPEN TO THE PUBLIC FOR TERRACE DINING
CALL 914 835-4649

HAPPY EASTER
HOUSE OF * 

BLACK ANGUS
OPEN SUN. CLOSED WED. HEADOUARTERS FOR 

HOME FREEZER MEATS CERTIFIED BLACK 
ANGUS BEEF SMALL& (.ARGE FREEZER ORDERS 

CHARGE IT...ŠAME AS CASH CALL 935-0777 
772 RIVERSIDE AV. LYNDHURST N.J.

HAPPY EASTER
NEET CLEANERS & DYERS INC.

SINCE 1932 DRAPERIES CLEANED FOR OFFICE 
& HOMES FREE PICK-UP & DELIVERY SERVING 
ALL MANHATTAN GARMENTS SLIP COVERS FUR 

STORAGE CARPET & RUG CLEANING
2387 B’VVAY (NR. 87TH ST.) SU 7-0555 BRANCH 

2725 B’VVAY (Nr. 104TH ST.) AC 2-8790

HAPPY EASTER 
A.F.C.

EOUIPMENT 
CORP.

88-43 76TH AVENUE 
GLENDALE, N.Y.

CALL 212 275-6666
OR 275-1106

HAPPY EASTER 
KENNEDY BOULEVARD AMOCO 

GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE - 
TIRES — BATTERIES & ACCESSORIES 

9101 KENNEDY BLVD. NORTH BERGEN, N.J.
CALL 201 869-8689

HAPPY EASTER
B & L CARBIDE TOOL CO. INC.

INDUSTRIAL CARBIDE & H.S.S. FORM CUTTING 
TOOLS & PRECISION PARTS OFFICE 302 ROTE 17 

UPPER SADDLE RIVER, N.J. CALL 201 327-4505 
CALL 201 327-4505

MR. ROLAND LOTTERMANN & 
FREDERICKT. BORIS

HAPPY EASTER 
COZY KITCHEN 

“HUNGARIAN AMERICAN COOKING” 
HOME MADE SOUPS & DAILY SPECIALS 

BEVERLY, IRENE AND ROSE PHONE 473-9247
15 HOOVER AVENUE PASSAIC, N.J. 07055

HAPPY EASTER 
CESAR JEWELERS

OPEN 6 DAYS A VVEEK 
WE HAVE EVERYTHING IN JEVVELRY 

174 EAGLE ROCK AVĖ. 
ROSELANO, N.J.

CALL 201 226-6624

HAPPY EASTER 
COSMOS TRAVEL INC.

1330 MAIN AVĖ., 
CLIFTON, NEW JERSEY 

CALL 201 478-7600
MR. A. KRISHANA

HAPPY EASTER 
HIGHLAND PARK 

AUTO CLINIC 
1150 Raritan Avenue 
Highland Park, N.J. 
Call 201 572-1188

Ir vėl suskubo prabėgti metai, 
ir vėl susirinko Vokietijos LB ta
ryba apžvelgti prabėgusiųjų me
tų LB veiklos ir nustatyti gairių 
ateičiai.

Šiemet tarybos posėdžiai vyko 
kovo 11-12. Dalyvavo 14 narių. 
Tad trūko tik vieno, to paties, 
kuris savo trejų metų kadenci
joj teatvyko tik į pirmąjį posė
dį, jame pabuvo apie pusvalan
dį, atsiėmė pinigus už kelionę 
ir už abi dienas ir daugiau ne
pasirodė ne tik taryboj, bet ir 
lietuviškajame gyvenime. Gaila!

Susirinkusieji turėjo gana pla
čią programą, ir tik didelėmis 
pastangomis pavyko posėdžius 
užbaigti vėlų šeštadienio 
vakarą.

Įvadas į posėdžius
Vokietijos LB tarybos prezi

diumo pirmininkas Jonas K. Va
liūnas, atidarydamas posėdžius, 
tegalėjo pasveikinti dar ne vi
sus narius. Dalis atvyko posė
džiui jau prasidėjus.

Pirmiausia buvo peržiūrėta 
pateiktoji posėdžių programa; ji 
priimta. Paskui vyko pereito ta
rybos posėdžio protokolo skaity
mas. Šiais metais protokolas 
buvo pateiktas, galima sakyti, 
gana anksti. Sudarius nenuola
tines komisijas, kaip tai skai
čiuoti balsam ir paruošti rezoliu
cijom, A. Šmitas perdavė PLB 
valdybos sveikinimus, kuriuos 
jis prieš keletą dienų asmeniš
kai priėmė, būdamas JAV-bėse.

Pranešimai
Valdybos pirmininkas Jurgis 

Barasas, apžvelgdamas prabėgu
siuosius metus, pasakė, kad val
dyba posėdžiavo 8 kartus, In
formacijų išleista 7 numeriai, su 
apylinkėmis palaikytas ryšys te
lefonu ir laiškais. Vokietijoj vis 
tebesanti 31 LB apylinkė su 
1066 nariais. Per metus mirė 11 
narių, o įsiregistravo 29 nauji. 
Kadangi mirė senesnieji, o nau
jais įstojo jauni, tai ir amžiaus 
vidurkis truputį atsijaunino. 
Bendruomenės ribose veikia 5 
lituanistinės mokyklos, kuriose 
iš viso mokosi 30 vaikų. Tary
bos referentas jaunimui M. Šiu- 
šelis bando suorganizuoti litua
nistinius kursus, į kuriuos yra į- 
sirašę 35 nariai, tačiau pamokas 
paruošia tik apie 15-20. Iki šiol 
išsiuntinėtos 4 pamokos. Pašto 
išlaidas apmoka valdyba. Vaikų 
vasaros stovyklos, atrodo, neį
manoma suorganizuoti, nes Vo
kietijoj atskiruose kraštuose la
bai skirtingas vasaros atostogų 
laikas, o taip pat sunkiai be
įmanoma gauti tinkamų vadovų. 
Ir tėvai neregistruoja laiku savo 
vaikų į vasaros stovyklą.

Bendruomenės veikėjų suva
žiavimu gyvai susidomėta. Gau
ta atsiliepimų, teigiamai ir nei
giamai vertinančių naująjį suva
žiavimo pobūdį. Čia reikėtų ta
rybai pasvarstyti, kokio pobū
džio suvažiavimai turėtų būti 
ateity. Sėkmingai veikiąs knygų 
kioskas pereitais metais pardavė 
106 knygas. Lietuvių kalbos va
dovėlis gerokai pavarytas į prie
kį, bet valdyba nepajėgė dar jo 
užbaigti. Reikia tikėtis, kad šią 
vasarą jis jau galės būti išleis
tas.

Rūpinamasi busimuoju jau
nimo kongresu, kuris turėtų pra
sidėti Londone, o baigtis Vokie
tijoj. Jo rengėjai yra sudarę: DM 
15,000 sąmatą metam. Valdyba 
lėšas jau pradėjo telkti. Prašo
ma finansinės pagalbos ir iš tary
bos narių. Valdyba metų eigoj 
reaguodavo ir kitais įvairiais rei
kalais.

Justinas Lukošius supažin
dino tarybos narius su iždo rei
kalais, paragindamas dar pastu
dijuoti jau prieš kiek laiko iš
siuntinėtus balansus, apyskaitą ir 
sąmatą. Balansai sumuojami 
DM 1,390,895.25, pajamų-iš
laidų apyskaita rodo DM 
40,138.44, o sąmata 1977 metam 
— DM 50,500.

Tada kun. Fricas Skėrys pa
rkaitė kontrolės komisijos aktą, 
kuriuo patvirtinama, kad finan
suose rasta viskas tvarkoj, o 
kun. Bronius Liubinas garbės 

teismo vardu pranešė, kad metų 
eigoj jokių bylų nebuvo.

Toliau vyko tarybos referentų 
pranešimai. Apie jaunimo reika
lus informavo M. Šiušelis, sumi
nėdamas eilę atliktų darbų. Re
ferentas vaikų reikalam tėv. Al
fonsas Bernatonis pritarė valdy
bos apsisprendimui nerengti 
vaikų vasaros stovyklos. Apie 
kultūrinius reikalus kalbėjo K. 
Dikšaitis, apie socialinius ir tei
sinius — J. Lukošius, apie vi
suomeninius — dr. J. Grinius, 
apie statutus—J. Barasas ir apie 
santykius su apylinkėmis — 
kun. Bronius Liubinas. Pastara
sis priminė eilę šios kadencijos 
metu mirusiųjų aktyvių LB na
rių, o prezidiumo pirmininkas J. 
Valiūnas paskatino visus tarybos 
narius atsistojimu pagerbti mi
rusiuosius.

Tuo ir buvo baigta pirmoji 
posėdžių diena.

Šeštadienį tartasi toliau. Pir
miausia išklausyta Vasario 16 
gimnazijos direktoriaus Vinco 
Natkevičiaus, Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirmininko P. Nevulio 
bei jaunimo kongreso organiza
vimo komiteto pirmininko 
Andriaus Šmito pranešimai.

Klausimai ir diskusijos
Tada prasidėjo ilgiausioji po

sėdžių dalis, programoj pavadin
ta klausimais ir diskusijomis. 
Buvo kalbėta įvairiausiais klau
simais. Kai kuriais buvo pareikš
ta kitokios nuomonės, negu val
dybos. Pvz., buvo manoma, kad 
vis dėlto reikėtų mėginti suorga
nizuoti vaikų vasaros stovyklą.

Kalbant apie Vasario 16 gim
nazijos direktoriaus pranešimą, 
J. Valiūnas nusiskundė, kad di
rektorius pareiškė, jog praneši
mą darąs tik iš malonės. Kai 
kurie tarybos nariai manė, kad 
tokiu atveju gal būtų tikslingiau 
nuo tos malonės atsisakyti, o 
pranešimą leisti padaryti tary
bos atstovam kuratorijoj.

Kalbant apie Vasario 16 gim
naziją, iškilo vienas kiek pikan
tiškas klausimas. Kaip tik prieš 
porą dienų buvo atleista iš pa
reigų mergaičių bendrabučio 
vedėja Marija Stankuvienė-Sau- 
laitytė. Kuratorijos valdyba no
rėjusi ir su ja sudaryti darbo su
tartį, bet ji reikalavusi vieno 
formulavimo pakeitimo, būtent, 
kad bendrabuty, sprendžiant ne- 
pramatytus reikalus, vedėjai ir 
direktorius balsavimo keliu pri
eitų prie galutinio sprendimo. 
Kuratorijos valdyba tokio pa
keitimo daryti nesutiko, ir Stan
kuvienė-Saulaitytė buvo nuo 
kovo 10 iš pareigų atleista. Tose 
pareigose ji išbuvo apie 5 mė
nesius. Naujoji mergaičių bend
rabučio vedėja yra Kristina 
Pauliukevičiūtė, tik baigusi stu
dijas Miuncheno universitete.

Buvo ypatingai įdomu, kad 
kaip tik tarybos posėdžio proga 
dalis moksleivių suorganizavo 
demonstracijas už Stankuvienę- 
Saulaitytę. Jie su plakatais sė
dėjo ant gimnazijos laiptų, nė
jo į pamokas ir nėjo valgyti pie
tų. Demonstruojančiųjų mo
kinių tarpe buvo ir keletas ma
žiukų, lietuviškai nesuprantan
čių, bet rankose laikančių lietu
viškus įrašus. Vyresniųjų klasių 
moksleiviai, didžiąja dalim, de
monstracijoj nedalyvavo ir, so
čiai pasivalgę, vaikštinėjo parko 
takais.

Taryba, dalyką išsamiai per- 
svarsčiusi, priėjo išvadą, kad ji 
daryti kokiem nors sprendžia
miem nutarimam nėra kompe
tentinga ir perdavė reikalą to
liau svarstyti bei spręsti Vasa
rio 16 gimnazijos kuratorijai.

Gana išsamiai buvo svarstyti 
jaunimo kongreso organizavimo 
reikalai. Taryba finansiškai dar 
negalėjo įsipareigoti, nes eilė 
dalykų dar nėra galutinai išaiš
kinta. Daugumai atrodė, kad 
vien organizavimui metinė su
ma DM 15,000 yra per didelė. 
Nutarta, reikalui atsiradus, susi
rinkti specialaus tarybos posė
džio.

(nukelta į 9 psl.)
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Shehan. Mišiose
vie-

Iškilmingos pamaldos pagerb
ti palaimintąjį Joną Neumanną 
įvyko Šv. Alfonso bažnyčioj ko
vo 27. Gausi minia maldininkų 
dalyvavo mišiose, kurias aukojo 
arkivyskupas VVilliam Borders, 
pamokslą pasakė kardinolas 
Lawrence
dalyvavo daug kunigų, 
nuolių, vyskupų, Baltimorės 
burmistras J. Donald Schaeffėr 
ir kiti miesto didžiūnai, Mary- 
lando valstijos žymūs asmenys.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
turėjo metinius pusryčius kovo 
27 Šv. Alfonso mokyklos salėj. 
Daug narių dalyvavo mišiose ir 
pusryčiuose, kur buvo aptarta 
ateities veikimo planai. Pirmi
ninkas — Robert Di Stefano.

Šv. Alfonso parapijos kunigų 
laiškas su Velykų sveikinimais 
parapiečiam jau išsiųstas. Kun. 
A. Dranginis aprašo parapijos 
veiklą iki birželio mėnesio. Jis 
kviečia visus dalyvauti pamal
dose ir parengimuose.

Verbų sekmadienį pamaldos 
prasidės verbų šventinimu lau
ke prie bažnyčios. Procesijoj da
lyvaus Šv. Alfonso mokyklos \ 
vaikai ir giedos kartu su vyrų 
choru pamaldų metu. Visi para
pijos nariai ir lietuviai .kvie
čiami dalyvauti Didžiosios Sa
vaitės pamaldose savo bažny
čioj, kuri yra viena iš gražiau
sių Baltimorėj.

Daina, Baltimorės vyrų choras, 
rengia koncertą balandžio 16
Lietuvių svetainės didž. salėj, bolševikų iškraipaliotą tikrovę 
Jie kviečia iš Montrealio Aušros 
Vartų vyrų oktetą su solistu An
tanu Kebliu. Jiem akomponuos 
M. Roch. Pradžia 7:30 v.v. Bi
lietus galima gauti pas choro 
narius arba Lietuvių svetainėj. 
Po koncerto šokiam gros Jono 
Lekevičiaus Music Men orkest
ras. Veiks bufetas. Bus loterija. 
Vyrai kviečia visus rezervuoti tą 
vakarą. Vyrai prie stalų su savo 
draugais padainuos dainų. Daly
vaukime ir praleiskime vakarą 
lietuviškoj nuotaikoj.

Kaziuko mugę rengia Wa- 
shingtono skautės balandžio 3, 
sekmadienį, nuo 3 iki 6 v.v. 
Glenn Dale pradžios mokykloj, 
6667 Glenn Dale Road, Glenn 
Dale, Maryland, netoli Wa- 
shingtono. Bus paroda, lietuviš
kas maistas. Bus galima pirkti 
įvairių dalykų: gintarų, audinių, 
rankų medžio drožinių, lietuviš
kų pinigų ir pašto ženklelių. 
Skautės kviečia visus.

Jautienos kepsnių balių su
rengė Lietuvių Posto 154 le
gionieriai kovo 20 Eastern Cen
ter salėj. Gausi minia dalyvavo 
baliuj. Atvyko žmonių su auto
busais iš kitų miestų. Pelnas 
paskirtas Posto reikalam. Rengi
mo komiteto pirmininkas Jonas 
Stefura padėkojo visiem, kurie 
padėjo jam surengti sėkmingą 
balių.

Jonas Žydulis, ilgametis pir
mosios kartos lietuvis, po sun-

— Studentų ateitininkų sąjun
gos centro valdybą sudaro: Sau
lius Girnius — pirmininkas, 
Kęstutis Sušinskas — vicepirmi
ninkas, Ofelija Barškėtytė, Vida 
Naujelytė ir Grasilda Reinytė — 
sekretorės, Jonas Juozevi- 
čius — iždininkas, Danutė Sa- 
liklytė — užsienio reikalų ve
dėja, kun. Jurgis Šarauskas — 
dvasios vadas. Valdybos adre
sas: 5523 S. Claremont Avė., 
Chicago, 111. 60636. 

Putnamo seselių vedamos stovyklos

NERINGA
Box 134 c, R.F.D. No.4 

W. Brattleboro, Vermont 05301
Berniukų (7-14 metų) — birželio 26-liepos 9
Mergaičių (7-16 metų) — liepos 10-30 

(Putnamo piknikas liepos 24)
Lietuvių kilmės, anglų kalba mišri, 7-16 metų— 

liepos 31-rugp. 13
Atlanto Apygardos At-kų — rugp. 14-27

Vietų skaičius ribotas! Pereitais metais vietų pritrūko! 
Registracijai ir informacijai kreipkitės:

Camp Neringa
I.C. Convent 
Putnam, Conn. 06260

Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St.............................................................................................................. 305 673-8220
Allentovvn, Pa. — 126 Tilghman Street ...............................   435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street ............................................................................    342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ........................................................................................... 633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ......................................................................................................... 895-0700
Chicago 22, 111. — 1241 No. Ashland Avenue ................................................................................................. 486-2818
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street .....................   925-2787
Chicago, III. 60609 — 1855 VVest 47 Street ...................................................................................................... 376-6755
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilvvorth Avenue ..................   771-0696
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .............................. ;.......................................   365-6780
Lakewood, N.J. 08701 — 234 Second St............................................................................................................... 363-0494
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue .......................................................................................... 365-6740
Hartford, 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ................. 246-2348
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ......................................................................   385-6550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ......................................................................................................... 674-1540
Nevv York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St.................................................................   475-7430 ,
Philadelphia 23, Pa. — 631 VV. Girard Avenue .............................................................................................. 769-4507
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy.............................................................................602-942-8770
Rahvvav, N.J. — 47 East Milton Avenue ..............................................................   381-8800
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė..................................................................................................... 101-589-4464
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue ...................................................   257-6320
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ..........................................................  475-9746
VVoodhaven, Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė............................................................................... 296-5250
Herkimer,N.Y. McKennan Rd........................................................ !.................................................................... 315-866-3939

kios operacijos Johns Hopkins 
ligoninėj mirė kovo 14. Velio
nis buvo susipratęs lietuvis. Kai 
sveikata leido, dalyvavo lietuviš
kuose parengimuose. Gedulin
gos mišios už jo sielą aukotos 
Šv. Alfonso bažnyčioj kovo 17. 
Palaidotas Holy Redeemer kapi
nėse. Nuliūdime liko žmona 
Katrė ir duktė Charlotte.

Jonas Obelinis

— Malūnas, Baltimorės-Wa- 
shingtono tautinių šokių grupė, 
1976 sėkmingai pastatė dainų 
ir šokių vaizdelį “Rugiapiūtė” 
Baltimorėj ir Nevv Yorke. Ba
landžio 30 gnipė vėl tą vaiz
delį pristatys Baltimorės lietu
viam svetainės salėj. Vakarą ren
gia Balfo skyrius. Tad ir visas 
pelnas bus skiriamas Balfo šal
pai. Programos metu ir po pro
gramos gros Lekevičiaus orkest
ras. Malūnui ir toliau vadovauja 
Nijolė Dalytė-Kaltrieder ir Da
nutė Balčiūnienė. (Nerimantas 
Radžiu s)

PROF. DR. BRONIUS NEMICKAS PASISAKO
Laiškai redakcijai

Didžiai Gerbiamas Pone 
Redaktoriau!

Dirvai apsisprendus dengti 
patamsio piktadarius, slapčia 
platinančius bolševikinį melą 
bei šmeižtą, ir atsisakius savo 
puslapiuose spausdinti šį 
mano atvirą laišką, atitiesiantį 

ir atidengiantį jų užmačion 
savo veiksena įsijungusius pa
salūniškus bendrininkus, — 
prašau Tamstą, Pone Redakto
riau, rasti jam vietos Darbi
ninke.

Tamstą labai gerbiąs
Bronius Nemickas

-o-

IŠ VOKIETIJOS
(atkelta iš 8 psl.)

Rinkimai
Taryba į krašto valdybą išrin

ko Petrą Nevulį (13), Justiną 
Lukošių (11) ir Jurgį Barasą (9). 
Į kontrolės komisiją buvo išrink
ti Ričardas Tendzegolskis (13), 
kun. Fricas Skėrys (8) ir Jaunu
tis Klimaitis (6). Garbės teismo 
pirmininku perrinktas kun. Bro
nius Liubinas (11), o nariais iš
rinkti Vytautas Svilas (12) ir Vy
tautas Bylaitis (9). Sudaryta taip 
pat tarybos rinkimų komisija, šį 
kartą iš hamburgiškių. Į ją įeina 
J. Valaitis, A. Lingė, Iz. Sragaus- 
kis, M. Lipšys ir A. Gedvilą. Ka
dangi trijų gimnazijos kuratori- 
jos narių kadencija buvo jau bai
gusis, tai iš naujo perrinkti tėv. 
A. Bernatonis (10) ir J. Valiūnas 
(10). Po 7 balsus gavo ikšiolinis 
tarybos atstovas A. Šmitas ir J. 
Barasas. Nulėmė amžius, ir 
ateity 3 metus tarybai kuratori- 
joj atstovaus J. Barasas.

Tarybos posėdis tęsėsi kone 
iki vidurnakčio. Buvo baigtas 
Lietuvos himnu.

Kun. Bronius Liubinas

Auka paremk lietuvišką spaudą, 
nes ji palaiko mūsų tautinę 
gyvybę!

Iš Apreiškimo parapijos choro komunijos pusryčių. Už stalo sėdi iš k. V. Ralys, kun. A. Rač
kauskas, V. Radzivanas, choro pirm. B. Malinauskienė, kalba kun. kleb. Pr. Raugalas, 
choro dirigentas A. Kačanauskas, G. Kudirkienė, S. Kudirka, kun. J. Čekavičius, kun. L. Bud- 
reckas. Nuotr. L. Tamošaičio

New Yorkas,
1977 m. kovo mėn. 17 d.

Pone Redaktoriau!
Prašau Tamstą paskelbti “Dir

voje” šį mano laišką, daugiau 
šviesos atskleidžiantį lietuvių 
visuomenei apie patamsių gai
valo veiklą.

Pavergtoje Lietuvoje pernai 
išleista dideliu tiražu (40,000 
egz.) “tarybinio žvalgo”, J. Ja
kaičiu pasivadinusio, knygpa
laikė — “Išdavystės keliu”. Joje, 
kaip bolšęvikuose įprasta, nie
kinamas Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, piešiant 
jį užsienio žvalgybų agentūra, ir 
šmeižiami jo bendradarbiai, kė
sinantis pavaizduoti juos sveti
mų valstybių šnipais. “Tarybinis 
žvalgas”, bolševikinio Lietuvos 
pavergėjo užsakytas, jo užma
čios siekia melu, aplinkybių iš- 
kraipaliojimu, netikrais (su
klastotais ir padirbtais) tariamais 
dokumentais.

Š. m. sausio mėn. 31 dieną 
iš New Yorko 10017 zonos pašto 
(Grand Centrai sekcija, Manhat- 
tan) išsiuntinėta visai eilei lie
tuvių ir kai kuriems laikraščiams 
anoniminiai laiškai, kurių turinį 
sudaro xerox kopijos tų mini
mos knygpalaikės puslapių, ku
riuose, pasikliaujant suklastoto
mis aplinkybėmis ir pačių bol
ševikų padirbtais “doku
mentais”, šmeižiamas prof. dr. 
Bronius Nemickas, ilgametis 

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA jSTAIGA: 1776 BROADVVAY, NEVV YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidarytų kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto bendradarbis ir da
bartinis jo vicepirmininkas.

Lietuvių tautos vieningo orga
nizuoto priešinimosi vokie
čių nacinei okupacijai pradinin
kai — Juozas Audėnas, Stasys 
Lūšys, Balys Gaidžiūnas, dr. 
Adolfas Damušis, Bronius Bie- 
liukas, Juozas Katilius, prof. dr. 
Bronis Kasias (Kazlauskas) ir 
visa eilė kitų (mirusiųjų ir pa
vergtoje Lietuvoje gyvenančiųjų 
neišvardinu) — yra gyvi liudyto
jai, kurie labai gerai žino, kad 
1942 metų gale ir 1943 metų 
pradžioje, kuriant Kaune Vy
riausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, priešingai “tarybinio 
žvalgo” pramanui, manęs nei 
steigiamojoje veikloje, nei pir
minėje Vliko organizacijoje dar 
nebuvo. Tada aš ten jokio vaid
mens (nei bolševikų pramanyto, 
nei kitokio) nevaidinau ir vai
dinti negalėjau, kadangi anuo 
metu dar tebegyvenau Berlyne, 
nes vokiečiai neleido grįžti Lie
tuvon. Vyriausiajan Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetan, a.a. dr. 
Broniaus Tomo Dirmeikio spau
džiamas, įsijungiau tik 1944 
metų gegužės mėnesį, kai, vo
kiečiams susekus ir areštuoti 
ėmus to komiteto narius ir bend
radarbius, reikėjo juos pakeisti 
kitais žmonėmis. Taip pat nebu
vo ir negalėjo būti įteiktos man 
ir vokiečių saugumo įstaigų ta

riamos “instrukcijos” Kaune 
1943 m. vasario mėn. 24 dieną, 
kaip “tarybinis žvalgas” padirb
tomis faksimilėmis kėsinasi “į- 
rodyti”, nes ten manęs tada ne
buvo — Lietuvon grįžau tik 
1943 m. liepos mėn. 19 dieną. 
Vadinasi, bolševikinio falsifikato 
data paankstinta kone penkiais 
mėnesiais. Tokiu būdu alibi 
dėsnis paneigia “tarybinio 
žvalgo” mėginamą man primesti 
įtarų vaidmenį, organizuojant 
Kaune Vyriausiąjį Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą, ir atmeta 

niekšišką pramaną apie taria
mą manęs įpareigojimą vokie
čių reikalui.

Būdinga, kad kai kurių anoni
minių laiškų, išeivystės lietu
viuose skleidžiančių bolševikų 
melą ir šmeižtą, adresai užrašy
ti Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos valdybos pačios pirmi
ninkės Emilijos Čekienės ranka.

Šį atvirą laišką paskelbti mane 
paakstino Lietuvių Tautinio Są
jūdžio dabartinio pirmininko ir 
Emilijos Čekienės gerbėjo Algio 
Sperausko, kėsinančiosi dengti 
bolševikinio melo bei šmeižto 
platintojus, stanga ją nepagrįstai 
teisinti ir ypač išankstinis gar
džiavimasis anoniminio niekšo 
(ar niekšų) darbo vaisiumi, kad 
Nemickas dabar jau būsiąs likvi
duotas.

Prašau, Pone Redaktoriau, 
priimti mano tikros pagarbos 
žodį!

Bronius Nemickas
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— Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos 15-tasis seimas 
įvyks gegužės 28-29 Sheraton 
viešbuty, Philadelphijoj.

— Pianistė Raimonda Apeiky- 
tė iš Los Angeles, Calif., atvyks
ta į Chicagą ir balandžio 3 Jau
nimo Centre duos pianino reči
talį. Programoj bus Beethoveno, 
Brahmso, Liszto, Budrumo, Ja- 
kubėno ir Čiurlionio kūriniai. 
Rečitalį rengia Dariaus ir Girė
no lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas, kuriam pirmininkau
ja R. P. Vaitys. >

— Pasaulio Lietuvių sportinės 
žaidynės vyks 1978 liepos pra
džioj Toronte, Kanadoj. Sklan- 
desniam darbų vykdymui ir 
priežiūrai iš žaidynių organiza
cinio komiteto sudarytas organi
zacinio komiteto egzekutyvas, 
kuris pareigomis pasiskirstė 
taip: P. Bemeckas — pirm., V. 

i Ignaitis — vicepirm., J. Karpis 
i — sekr., J. Nešukaitis — ižd., 

A. Klimas — varžybinio komite
to pirm., K. Sapočkinas — atsto- 

l vas specialiem reikalam, P. 
i Dunderas — lėšų telkimo ko

misijos koordinatorius. Organi
zacinio Komiteto egzekutyvas 
yra vykdomasis žaidynių orga
nas. Visais žaidynių ir informa
cijos reikalais kreiptis adresu: 
32 Rivercrest Rd., Toronto, Ont., 
Canada. M6S 4H3. Tel? 1-416- 
763-4429.

— Adelaidėj Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos choras kovo 5 
suruošė religinės muzikos kon
certą. Įžanginį žodį tarė kun. Al
binas Spurgis, MIC.

— Lietuvių Fondo balansas 
1977 sausio 1 buvo 1,301,976.89 
dol. 1976 pajamų buvo 70,579.98 
dol. Pelno skirstymo komisija 
už 1976 m. paskirstė 49,000 dol.

— Aušros kvartetas iš Kana
dos, vadovaujamas Valės Taut- 
kevičienės, balandžio 2 koncer
tuos Chicagoj, Jaunimo Centre. 
Koncertą ruošia PLB valdyba 
ir PLJS ryšių centras.

— Emilija Pakštaitė, Akade
minių Prošvaisčių redaktorė, šį 
studentų puslapį šeštadie
niniame Draugo priede redaga
vo nuo 1974 rugsėjo 21 iki 1977 
kovo 19. Puikiai atlikusi savo 
darbą, redagavimą perleidžia 
naujam redaktoriui.

— Lietuvių Fondas lietuviš
kom knygom leisti jau yra sky
ręs 77,300 dol. Visi skatinami 
remti Lietuvių Fondą ir toliau, 
stojant nariais.

— Br. Juodelis, LB Švietimo 
tarybos pirmininkas, kovo 12 in
spektavo Cicero, 111., aukštes
niąją lituanistinę mokyklą.

— Audrius Šmitas, ketvirtojo 
pasaulio lietuvių jaunimo kong
reso rengimo komiteto pirmi
ninkas iš Vakarų Vokietijos, ir 

! Gabija Juozapavičiūtė, PLJS 
valdybos pirmininkė iš Kanados, 
dalyvavo Chicagoj vykusiame 
PLB valdybos posėdy, kuriame 
buvo svarstomi ateinančio jauni
mo kongreso reikalai. Prieš tai 
svečiai dalyvavo Vliko reng
tame simpoziume jaunimui 
New Yorke.

— Kazimieras Baltramaitis, 
dirbąs Balzeko muziejuj Chica
goj nuo pat jo įkūrimo, paskir
tas muziejaus viceprezidentu.

— Dr. A. Gerutis baigė ruoš
ti monografiją apie ministerį 
Petrą Klimą ir Lietuvos diplo
matijos istoriją. Abi knygas iš
leis Vilties leidykla.

— VVorcester, Mass., Aušros 
Vartų lituanistinės mokyklos 
tėvų komitetas balandžio 17, 
sekmadienį, 1 vai. po pietų 
Maironio Parke rengia pietus, 
kurių pelnas skiriamas lituanis
tinei mokyklai išlaikyti. Po pietų 
bus įdomi ir įvairi programa, ku- 

, rią atliks šios mokyklos moki- 
i niai.
j — Australijos Lietuvių Die

nos 1978 vyks Sydnėjuj, kur su
daryta nauja LB krašto valdybą.

— Lietuvių radijo pusvalandį 
Adelaidėj išrūpino vietos Lietu
vių Bendruomenės apylinkės 
valdyba. Tuo tarpu jis bus trans
liuojamas kas antrą sekmadienį. 
Programa bus kartojama ir šešta
dieniais.

s



10 • DARBININKAS • 1977 balandžio 1, nr. 13

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1977
1 SAVAITĖ Kaina iš New Yorko 

nuo 721 iki 829 dol.
balandžio 6, 27 
gegužės 2, 7, 12 
rugsėjo 21

2 SAVAITĖS
gegužės 18, 25, 29 
birželio 15, 19, 29 
liepos 3,13, 17, 27 
rugpiūčio 7,10
rugsėjo 4, 7,18 
gruodžio 21

Kaina iš New Yorko 
nuo 983 iki 1,189 dol.

Šių kelionių, o taip pat visais kelionių reikalais kreiptis:

VYTIS 
2129 KNAPP ST. 
BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL. (212) 769-3300

RICHARD PAYNE 
VINYL SERVICE

WE GO TO YOUR HOME SAVE YOUR MONEY
CALL 388-5369

HAVE YOUR CAR PAINTED FOR ONLY $90 
ALSO BODY VVORK DONE 

EXPERT JOB DONE IN 1 DAY 
CALL 446-9357

SPORTAS
Laimėjimas futbole

Sekmadienį, kovo 27, LA 
Klubo pirmoji futbolo komanda 
pradėjo pavasario sezoną su la
bai svarbiu 3:2 laimėjimu prieš 
pirmaujantį jugoslavų Istria 
klubą. Ši pergalė lietuvius vėl 
pakelia į antrą vietą lygos pir
menybių lentelėj. Kitą sekma
dienį mūsiškiai žais prieš turkų 
Banatul klubą. Pirmam rate abi 
mūsų komandos prieš turkus pa
siekė laimėjimus. Rungtynės į- 
vyks Brennan Field, Brooklyne. 
Rezervinė žais 12:15, o pirmoji 
2:00 vai. po pietų.

0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Kas laimės pasaulio kandidatų 
rungtynes? Tvirtai atsakyti dar 
negalim, nors dabartnės pasek
mės kalbėtų vieno ar kurio kito 
naudai. Pavyzdžiui, Vengrijos 
dm Portišas savo rungtynėse 
prieš Danijos dm Laskerį pirma
vo 4-2, tačiau septintąją partiją 
atidavė Laskeriui ir pasekmė 
sušvelnėjo iki 4-3. Tiesa, Porti- 
šui mažiau betrūksta iki laimė-

jimo, bet ar Laskeris nenukabins 
dar kurios partijos, nieks neži
no. Koršnojus po keturių lygių
jų laimėjo penktąją, bet šeštąją 
laimėjo Petrosjanas ir padėtis iš
silygino 3-3. Spaskis pirmauja 
prieš čeką Hort 4.5-3.5. Jų septy
nios partijos baigėsi lygiomis. 
Brazilijos dm Meckingas tebėra 
tašku atsilikęs nuo Polugajevs- 
kio, kuris veda 4-3.

Buv. pasaulio meisteris Talis 
laimėjo stambų Kereso atmini
mo turnyrą Taline, surinkęs 11 
tš, iš 15.

A. Karpovas, pasaulio meiste
ris, tebepirmauja Vak. Vokietijos 
turnyre Bad Lauterbach, turėda
mas 9.5 tš. iš 12.

Rytų apygardinės šachmatų 
pirmenybės sutraukė, be pasto
vių Bostono ir New Yorko daly
vių, dar ir Philadelphijos porą 
žaidikų, tad susidarė viso 12 
dalyvių 4 ratų varžybose, švei
carų sistema. Pirmenybes laimė
jo Edvardas Staknys, NY šach
matininkų vadovas, surinkęs 4 
taškus ir pasiekęs 100% laimėji
mą. Paskutiniame rate su Stak- 
niu kovojo jaunas bostonietis 19- 
metis Ričardas Grauslys, kuris 
po ilgos ir stiprios kovos turėjo 
atiduoti tašką Stakniui. Grauslys 
liko su 3 tš., po 3 taškus iško
vojo dar A. Sakalas ir bostonie-

- / -

New Yorko lietuvių grupė Sunny Hills Floridoj sausio 28-31 savaitgalio metu. Kitas 
skridimas iš New Yorko bus gegužės 28, 29, 30 dienomis. Kas nori skristi, prašom 
skambinti New Yorke Vyt. Beleckui 382-6440 ir New Jersey Jonui Zubavičiui (201) 381- 
3198.

SAILING — MOUNTAIN & BICYCLE TRIPS 
SPORTS SVVIMMING CANOEING 

LAVVRENCE YMCA 
40 LAVVRENCE STREET 

LAVVRENCE, MASS, 01840 
(617) 686-6191

X* •v

h

r

PROVIDING:
• 3 meais per day • a 
room or rooms • weekly 
house cleaning and linens
• electricity • freedom 
from household care plūs 
companionship.

MADISON HOUSE
......... The Presbyterian Home —

NOVVORRIES:
• about having your sav
ings used up by an unex- 
pected health etnergency
• the difficulty and expense 
of home care and repairs
• about living alone and 
feeling insecuro.

MEDICAL PLAN INCLUDED:
• Doctors care • Nursing care for residents
• Assistance in dressing and bathing for inter- 

mediate care residents

Come See For Yourself

Mr. Conklin, Administrator

(609) 344-8191
123 S. Illinois Avė., Atl. City, N.J. 08401

BALTIC 
TOURS

tis Jurgis Zoza. Su 50% pasekme 
(2-2) baigė Kazys Merkis ir J. 
Galminas. Po pusantro taško su
rinko Arūnas Simonaitis, Vytau
tas Kulpa ir Kęstutis Bagdonavi
čius. Po tašką užsidirbo Juozas 
Tysliava ir jaunas bostonietis 
Darius Ivaška, įveikęs kitą 18- 
metį jaunuolį A. Valošiną iš Phi
ladelphijos.

Šios pirmenybės pabrėžė, kad 
mūsų šachmatų lygis auga, auga 
ir naujos jėgos iš mūsų jauni
mo. Tai džiugi naujiena. Itin pa
sidžiaugti turime 19-mečiu bos
toniečių Ričardu Grausliu, kuris 
puikiai sukovojo prieš Staknį 
ir nedaug trūko, kad būtų pa
sidalinęs pirmąja vieta su Stak- 
niu. Kitas 18-metis Kęstutis Bag
donavičius iš Philadelphijos su- j 
gebėjo išplėšti pustaškį iš pa
tyrusio Arūno Simonaičio, o 18- 
metis Darius Ivaška įveikė Bag
donavičių.

Po šių pasisekusių pirmeny-1 
bių turim skatinti mūsų šachma- I 
tininkus ruoštis busimom lapkri- I 
čio mėn. Š.A. lietuvių p-bėm, 
kurios įvyks taipogi Kultūros 
Židiny.

A PROGRAM FOR
Secure Living

FOR PERSONS OVER 65 REGARDLESS 
OF RAČE, CREED OR NATIONAL ORIGIN

•x LIETUVIŠKOS

nu

PLOKŠTELĖS
Dainų ir arijų rečitalis. Sol. 

J. Vaznelio įdainuota: Augo 
girelėj, Tamsiojoj naktelėj, Ne
jaugi vėl, o Dieve, Dzūkų kraš
tas, Žaliojoj lankelėj, Laikrodis, 
Klajūnas, Operų arijos: Don

■ Carlos — Sevilijos kirpėjas. 6 
dol.

Yakutis. Sol. K. Yakučio dai
nos: Vai didi, didi girios mede
liai, Aš jaunas eisiu, Tėvas su 
močiute savo, Oi mergyte, Rūta, 
Dul, dul, dūdelė, Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka, Stasys, Kur ba
kūžė samanota, penkios arijos iš 
operų. 6 dol.

Stasys Baras. Sol. S. Baras dai
nuoja operų arijas su Stuttgarto 
simfonijos orkestru: Radvila 
Perkūnas, Kamavičiaus, Dangus j 
ir marios, Ponchielli, Harmonija j 
slaptinga, Puccini, O kad mane 

5 paskirtų, Verdi, Tave dangus,

1977 KELIONĖS Į LIETUVĄ
VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS į LIETUVĄ: 1 naktis 
Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj su dienos ekskur
sija Į Kauną, 1 naktis Maskvoj.

Balandžio 24—gegužės 2—$858, rugsėjo 18-26—$858, 
spalio 9-17 — $826

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR 
ANGLIJĄ: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj su 
dienos ekskursija į Kauną, 4 naktys Miunchene ir 3 naktys 
Londone.

Birželio 26—liepos 10—$1,253, liepos 17-31 — $1,253 
SPECIALI DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖ Į LIETUVĄ, VOKIETI
JĄ IR PRANCŪZIJĄ: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys 
Vilniuj su dienos ekskursija į Kauną, 4 naktys Miunchene 
ir 3 naktys Paryžiuj. Birželio 8 — birželio 22 — $1,276

KAINON ĮSKAITOMA: kelionė lėktuvu ekonominėj klasėj GIT, pirmos klasės viešbučiai, 
du kambary, trys valgiai kasdien, pusryčiai ir vakarienė Miunchene; Londone ir Paryžiuj, 
miestų apžiūrėjimai, bagažo pernešimas. Kiekvienai kelionei vadovaus prityręs vadovas.

Kelionių kainos sudarytos pagal oro kelionių kainoraštį, įsigaliojantį balandžio 1. Kelionės 
kainon įeina kelionė iš Bostono, New Yorko arba Montrealio PAN American World 
Airvvays ar kitom IATA priemonėm. Dėl informacijų kreiptis:

ALGIRDAS MITKUS TELEF. (617) 969-1190
BALTIC TOURS
8 VVHITE OAK ROAD
NEWTON, MASS. 02168

Kiekvienai kelionei yra ribotas keleivių skaičius. Patartina rezervuoti sau vietą kiek 
galint anksčiau.

Halevy, Gėlę, kurią man dova
nojai, Bizet, Eit vaidinti, juokis, 
pajace, Leoncavallo, ir k. Nauja 
laida. 7 dol.

Čia mano brangioji Tėvynė. 
Lietuvos dainų rinkinys. Solistų 
E. Kuodžio ir J. Girijoto due
tai: Gimtinės dangus, Čia mano 
gimtinė, Jaunystė, Aukštai dan
gus, Plaukė žąselė, Oi, užkilokit 
vartelius, Dainavos merginos, 
Prasmingos dienos, Mes me
džioti girion ėjom. Upelis, Bu
riuotojų daina, Kapitone, Pašauk 
vardu, Skrenda paukščiai. 6 dol.

Jūros lopšinė. Solistų įdainuo
ta: Tu ateik į pasimatymą, Jū
ros lopšinė, Kad žaliuotų rūta, 

Skubu gyventi, Kauno tango, 
Mano tėviškei, Jauna naktis,

Motinos šviesa, Pavasaris gimti
nėje, Bėki, traukiny, Baltija, Jei
gu tau sunku, Ežero šviesa, 
Tavo mielos akys. 7.50 dol.

Svajonių sodas. Solistų dai- į 
nuojama lengvos muzikos kūri
niai: Žaisliukai, Svajonių sodas, 
Žiedai, žiedai, Spinduliai, Pelė
da, Tolyn aš joju, Tu man atleisk, 
Vinguriavo takelis, Su tavim kar
tu, Prie ugniakuro, Gimtojo 
miesto žiburiai, Žalioj stotelėj. 6 
dol.

Šios bei 
kitos plokštelės gaunamos: Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Keisdamas adresą, būtinai 
pridėk senąjį!

FALMOUTH, walk to Main St. & Surf Drlve 
i Bch. Older home In top cond. 4-5 bdrms. Ex- 
i ceptlonal country kit Frpl. Ilvrm., famrm., 2 full 

bths. This solid 45 yr. old offers the charm, 
comfort & convenlence you’ve often looked for & 
seldom found. Guest house llc. incl. Under 
$50,000. Call owner, 617 548-6382.

ALL ROOFING
REPAIRS, NEW FLATS & SHINGLES, LEADERS & 
GUTTERS, SPECIAL RATES N0W FOR SPRING 
SEASON. ALL VVORK GUARANTEED. CALL. 
ANYTIME ALL ROOFING CO 212 843-5363 N.Y.C. 
LIC.

Wholesale Jevvelry Specials
201 3 doz BIRDSTONE RING UNIT $6. 301 Gold 
filled & sterling silver pierced earring unit 1 
doz $7, 302 Cloisonne sterling silver rings 1 doz 
$18, 303 Gold filled wlth cuftured pea'rl rIng 1 * 
doz unit $12, 901 3 doz fashion ring unite $6, 
105 Genuine Turquoise with Gold filled & sterling 
silver chains 1 dol. unit $20. 202 Hypo aHergenic 
pierced earrlngs, 1 doz assorted $4.50, Verdi 
Jevvelry Mfg. 1622 VVestmlnster St. Providence,

Rhode Island 02902 (401) 621- 8705

GROCERY STORE
Long Established.

Mušt sėli because of family illness. Located 
on main highway centrai Penna. Attached living 
guarters conslst of liv. &.din. rms., kltchen, 
3 bdrms, 1 1/2 bths., ladry. rm., full bsmt., 
blt-in svvimming pool. Gross Ine ome 1976 $312,000. 
Asklng $230,000. Call (717) 494-0361 Ask for Louis 

Karsos only.

:< m'.......................................... iii -i mm..........minui urmini........

: OUEENSBORO FOREIGN
CAR, INC.

MERCEDES-BENZ AND BMW
■ ELECTRONIC FUEL INJECTION SPECIALIST.
1 HIGHLY EOUIPPED AND TRAINED MECHANICS. 
J ASK US VVHAT KIND OF MILEAGE YOUR CAR 
» SHOUL-DGET. — FREEEXHAUST EMISSIONTĘST. 
: ŠAME DAY SERVICE ON SMALL JOBS TEL.:
į (212) 729-7235 — 42-48, 27 St., LONG ISLAND 
į CITY (1.1/2 BL. FR. Q. BORO BRIDGE)

i oRarony
For almost forty years, the Priests and Brothers 
of the Congregation of the Oratory of St. 
Philip Neri have been living, working, and 
grov/ing with the people of South Carolina. 
We are a community without vows, freely 
living the evangelical counsels in a spirif 
of love and joy. Our works are as varied 
as the needs of the people of God in our 
area. Help us to grow. Write:

Father Joseph, C.O. 
The Oratory 
P.O. Box 11586 
Rock Hill, S.C. 29730

i

TELETAXSERVICE
Fasf, Relioble Tax Preparatcon. Copies 
Made, Low Rates, Notary Public.

Call novv 777-1335

WHISTLE CARPET CLEANING
SPRING CLEANING

>CARPET CLEANED ON PREMISES 
FREE ĖST.

(212)868-3330

.....................- CATERING i ■■

HOME CATERING FOR SMALL 
PARTIES — DELICIOUS FOODS

Call 263-1160
All Specialties

__CUSTOM KITCHENS

IIMIHIIE CUSTOM KITCHENS
U n IM U C FORMICA SINK TOPS

Home Improv. Lic No. 673754

COMPLETE BATHROOMS
& VANITIES, STORM
DOORS l WINDOWS,

ALUMINUM SIDING 
GUTTERS & BASEMENTS

- I .. ........ ...

WILK’S WINE & LIOUOR 
STORE

OPEN 6 DAYS A VVEEK FINEST OF VVINES & 
LIOUORS IMPORTED & DOMESTIC WE DELIVER 
GREENVVOOD LAKE, NEW YORK CALL 

914 477-8163

SAVE MONEY

Recover 4 Rėpiate Doots 4 
Fronts With Formita

KITCHEN REMODELING 
"BUY DIRECT . . . FREE PLANNING 
ONE CONTRACT COVERS ALL"

212 H O 5-5076
f<Ktory $b«wroom: W-M 212 St., 0v««n, Viltag*

LICENSED CARPENTEĖ
FULLY EXPERIENCED. ALUMINUM SIDING, 
ROOFING & THE NEWSTAINLESS STEEL SIDING. 
ALL HOME IMPROVEMENTS DONE AT REASON
ABLE PRICES! VVORK FULLY GUARANTEED. NO 

JOB TOO SMALL
CALL ŠERI (516) 889-2483

CARVĖL
Gross over $100,000. $40,000. Down 
Excellent Area. Rockville Center. Call 

betvveen 11 AM and 6 PM.
516 766-8365 Mon.-Sat.

SUPERIOR FENCE CO. 
SAVE ON CHAIN LINK VINYL STOCKADE 

INSTALLATIONS GUARANTEED FREE 
ESTIMATES (212) 843-4009

PLUMBING ............... ..

SHANNON PLUMBING
Sevvers & droins electricolly cleoned 

Free Estimates Low Rates
(212)932-5505

24 Hr. Service

FRANZ COX 
LIMOUSINE SERVICE

24 HOUR A DAY 7 DAYS A VVEEK 
AIR PORT PIERS THEATERS VVEDDINGS 

FUNERALS CALL 539-4331

INTERESTING (crochette)
VVORK AVAILABLEIN YOUROWN HOMEGOOD 

PIECE VlfORK PAY. CALL (212) 475-8065.

I

»

DOMENECH AGENCY
GENERAL INSURANCE, FIRE, LIFE AND AUTO į 

DV REAL ESTATE, RENTALS, SALES, 
CONVENTIONAL FHA — GI MORTGAGES 

202 MAIN ST. HEMPSTEAD, N.Y.
CALL (516)483-8512

...................HAIRPIECES

CUSTOM MADE MEN’S
HAIRPIECES

REASONABLE
Ask For TONY 

212-896-5619

APTS & HOUSE 
CLEANING

MARTINEZ CLEANING 
CO.

CALL 429-0842

RĘST HOME—BUDD LAKE, N.J. 
Room board & care for ambulatory & retarded 
adults. RN owner and operator. Licensed by N J 
Dept of Health. Approx. 40 miles from NYC off 
Rte. 80. Budd Lake, Call for appt. (201) 347-3604.

SMITH HOME 
CLEANING SERVICE 

EXPERT AND RELIABLE SERVICE 
5 DAYS FREE ESTIMATES 491-8394

WHEATLY SERVICE STATION 
ROAD SERVICE — TIRES BATTERIES AND 

ACCESSORIES STRAIGHT PATH & COUNTRY 
ROAD CALL 516 643-9610 WYANDANCH, L.l.

B & P ROOFING
GENERAL ROOFING & REPAIRS NEWFLATS & 

SHINGLE ROOFS LEADERS & GUTTERS 
CLEANED AND REPAIRED ASK FOR BILL

212 327-2519

, DEXTER PARK 
PHARMACY |H|

* Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
VVoodhaven, N.Y. 11421 

WE DELTVER
TELEF. 296-4130

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END VVORK ELECTRICAL VVORK 
TUNE UPS OUR SPECIALTY. AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS 
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

CARL M. PETERSON 
CLOCKMAKER

EXPERT REPAIRS ANTIOUE CLOCKS ANY TIME 
PIECE PARTS MADE. FINE VVATCH R EPAI RING 

30 VVHITE ST. RED BANK, N.J.
CALL 201 741-5588

ANN WARD’S APPROVED TRAVEL 
We Honor Master Charge 

300 Inman Avenue 
Colonia, N.J. (201) 381-7944
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Antro Kaimo aktoriai vaidina “Autobuse” iš ciklo “Idealus vyras.” Antras Kaimas iš Chica- 
gos atvyksta į New Yorką balandžio 16 ir pasirodys Laisvės Žiburio radijo baliuje. Nuotr. A. Kezio, SJ

JAUNIMAS RENKA ATSTOVUS 
į Jaunimo Sąjungos Tarybą ir į 
apygardos valdybą

Jaunimo Sąjunga vis labiau iš- drauge renkama ir New Yorko 
sijudina veiklai. Dabar vykdomi apygardos valdyba, kuri rūpinsis 
tos sąjungos rinkimai į tarybą, jaunimo veikla visoje New Yor-

Pranešam draugams ir pažįstamiems, kad kovo 21 d. mirė

ALDONA MATULEVIČIŪTĖ-JACOBI
ir buvo palaidota kovo 25 d. St. Mary’s kapinėse, Saddle 
Brook, N.J.

Liūdintys:
duktė Joan, žentas Algirdas, 
anūkai Paulius ir Albertas

Landsbergiai

Liūdintiems dėl brangios mamytės mirties
IRENAI GIEDRIKIENEI ir 
TADUI TALLAT-KELPŠAI

su šeimomis reiškiame gilią užuojautą.

K. Graudienė, Rūta, Raimundas

ko valstybėj.
New Yorke susidarė rinki

minė komisija, kuriai pirminin
kauja Vytautas Radzivanas. Ko
misija išsiuntinėjo laiškus, 
kviesdama jaunimą balsuoti. 
Laiške pridėjo ir kandidatų są
rašą ir taisykles, kaip balsuoti.

Jaunimo Sąjungos Tarybą su
daro iš įvairių vietovių išrinkti 
atstovai. Jie susirinkę spręs įvai
rius Jaunimo Sąjungos reikalus. 
Tų reikalų vykdymas jau ati
teks vietovėse išrinktom valdy
bom.

New Yorke balsuojama tik už 
vieną kandidatą į Tarybą. Jeigu 
bus daugiau balsuotojų, tai bus 
išrinktas ne vienas atstovas, o 
du, o gal net ir trys. Tas pa
aiškės tik tada, kai bus balsai 
suskaityti. Tad ir svarbu, kad 
kuo daugiau jaunimo balsuotų. 
Nuo balsuotojų skaičiaus pri
klausys ir atstovų skaičius.

Į valdybą galima balsuoti ir už 
kelis kandidatus.

Balsuoja visas lietuvių jauni
mas nuo 16 metų iki 30 metų 
^amžiaus. Balsuoja New Yorko 
apylinkėj gyvenąs jaunimas. 
Šiaurinė New Yorko valstybės 
dalis—Rochesteris ir Buffalo 
— yra išskirti iš šios apygardos 
ir prijungti kitai apygardai.

Dideliam lietuvių veikėjui
A.A.

KAZIMIERUI KRUŠINSKUI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą velionies dukroms, 
anūkėms ir žentui.

Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Neto Yorko Židinys

Šiaurės Amerikos lietuvių 
sportinės žaidynės, šiemet jau 
septynioliktosios, vyks balan
džio 29 — gegužės 1 New Yor
ke. Dalyvaus 500 sportuojančių 
jaunų lietuvių. Sportinių žaidy
nių komitetas ruošiasi sportinin
kus priimti. Rungtynės vyks ke
liose salėse, kurias reikės nuo
moti. Teisėjam, kurie turi būti 
profesionalai, taip pat reikės at
lyginti. Tai bendra žaidynių są
mata yra 6,000 dol. su viršum. 
Organizacinis komitetas kreipia
si į visus lietuvius, prašydamas 
finansinės paramos. Čekius rašy
ti “Lithuanian Athletic Union” 
vardu ir siųsti adresu: Mrs. M. 
Žukauskas, 88-59 75th Street, 
Woodhaven, N.Y. 11421.

A .A.
KAZIMIERUI KRUŠINSKUI,

tauriam lietuviui ir dideliam veikėjui, mirus, jo dukterims, | 
anūkėms ir žentui reiškiame gilią užuojautą.

L.R. Katalikų Federacijos 
Neto Yorko apskritis

Motinai mirus, mielus
IRENĄ TALLAT-KELPŠAITĘ- 

GIEDRIKIENĘ IR
TADĄ TALLAT-KELPŠĄ SU JŲ ŠEIMOMIS
skausmo ir gedulo valandose nuoširdžiausiai užjaučiame.

Rūta ir Mečys Jauniškiai

Mylimai Močiutei
A.A.

ALDONAI MATULEVIČIŪTEI — JACOBI
mirus, mūsų mielą choristą Joną Landsbergį su tėveliais 
ir kitus šeimos narius nuoširdžiai užjaučiame

Neto Yorko jaunimo ansamblis
SUTARTINE

GAUTOS 
NAUJOS 
KNYGOS

Broliai, pradėkim — B. Rama
nausko, 6 dol.; Debesys ir pro
peršos — P. Melniko, 6 dol.; 
Žemaičiai — A. Pakalniškio, 4 
dol.; Anglų novelė — P. Gaučio, 
8 dol.; Dulkės raudonam saulė
leidy — V. Ramono, 6 dol.; Alka
na kelionė — K. Bradūno, 6 dol.; 
Vyno stebuklas — A. Niliūno,
5 dol.; Europietė — S. Būdavo,
6 dol.; Likimo audrose — Vi. 
Vailionio, 7 dol.; Pennsylvanijos 
angliakasių Lietuva — albu
mas, 20 dol.; Lithuania: the 
Outpost of Freedom, by C.R. 
Jurgėla, 15 dol.; Lithuania Mi
no r, by M. Brakas, 15 dol.; 
The Adventures of Ziggy Zilch, 
by Rev. J. Neverauskas, 5 dol.; 
Dainos ir giesmės broliams lie
tuviams — J. Siniaus, su gaido
mis leidinys, 6 dol. Šios ir kitos 
knygos bei plokštelės gauna
mos: Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Kas negali balsuoti paštu, tas 
gali balsuoti balandžio 2, šešta
dienį, nuo 12 v. iki 6 v.v. Kul
tūros Židiny. Balsuojant paštu, 
vokai turi būti anstpauduoti paš
to antspaudu ne vėliau balan
džio 3. Rinkiminę komisiją turi 
pasiekti ne vėliau balandžio 6.

Kandidatai į Jaunimo 
Sąjungos Tarybą

Raimundas Balsys, Baruch ko
legijos studentas, trečius metus 
šoka New Yorko tautinių šokių 
ansamblyje — Tryptinyje, pri
klauso Lietuvių Jaunimo Sąjun
gai.

Antanas Dambriūnas, baigęs 
politinius mokslus Marylando 
universitete, šiuo metu studi
juoja finansinius mokslus Seton 
Hali universitete, besiruošda
mas magistro laipsniui. Dirba 
Francis Thompson filmų labora
torijoj New Yorke, dalyvauja 
tautinių šokių ansambly, kalba 
apie jaunimo veiklą per J. Stuko 
vadovaujamą radijo valandėlę.

Daina Jurkutė, yra baigusi 
aukštesnę Art and Design mo
kyklą, dabar meną studijuoja 
Prato Institute, talkina įvairiem 
lietuviškiem parengimam,
dažnai dekoruoja Kultūros Ži
dinio salę.

Birutė Radzivanienė, gimusi 
Australijoj, priklauso Lie
tuvos vyčiam, Apreiškimo para
pijos chorui, buvo LB pirmos 
apylinkės valdybos narė, buvo 
III pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso narė, šiuo metu yra 
Jaunimo Sąjungos Tarybos narė, 
atstovė iš New Yorko.

Liucius Strazdis studijuoja 
Cooper Union mokykloj, pri
klauso skautų vyčių korporacijai 
ir lietuvių sporto klubui.

Jonas Vainius baigęs magistro 
laipsniu ekonomiją ir tarptauti
nės prekybos administravimą, 
aktyviai reiškiasi jaunimo tarpe, 
yra ansamblio Tryptinio šokėjas, 
Jaunimo Sąjungos Tarybos na
rys, — atstovas iš New Yorko, 
New Yorko atletų klubo narys, 

Kandidatai į
JS New Yorko apygardą

Marytė Matulaitytė jau trečius 
metus mokytojauja Maironio li
tuanistinėj mokykloj, yra vado
vavusi jaunimo ir skautų stovyk
lom, buvo antrojo ir trečiojo jau
nimo kongreso atstovė, Jaunimo 
Sąjungos Tarybos narė, baigusi 
biologiją Šv. Jono universitete, 
lankė Kent Statė universiteto li
tuanistikos kursus.

Rasa Milukaitė studijuoja ma
tematiką ir pedagogiką Molloy 
kolegijoj Rockville Center, dir
bo Maironio lituanistinės mo
kyklos vaikų daržely, lankė Kent 
universiteto lituanistinius kur
sus, yra LB New Yorko apygar
dos valdyboj — narė jaunimo 
reikalam , Jaunimo Sąjungos 
Tarybos narė.

Birutė Radzivanienė kandi
datuoja taip pat ir į Jaunimo Są
jungos New Yorko apygardos 
valdybą.

Petras Sandanavičius, baigęs 
Pratto institutą, dailininkas, Ap
reiškimo parapijos choro narys, 
veiklus Lietuvos vyčių 41-mos 
kuopos narys, LB Tarybos narys, 
LB pirmos apylinkės vicepirmi
ninkas jaunimo ir švietimo rei
kalam.

Šv. Kazimiero minėjimą su
rengė Bostono Lietuvos vyčių 
kuopa. Bažnyčioj su vėliavomis 
dalyvavo Lietuvos vyčiai, skau
tai ir kiti. Mišias aukojo kun. 
pro f. Antanas Jurgelaitis, o pa
mokslą pasakė klebonas kun. 
Antanas Baltrušūnas. Po mišių 
salėj buvo bendri pusryčiai. Da
lyvavo ir vietos seimelio atsto
vas Flynn. Maldą sukalbėjo vie
tos vyčių dvasios vadas kun. Al
binas Janiūnas. Aktualiais kata
likybės ir lietuviškumo klausi
mais kalbėjo kun. prof. A. Jur
gelaitis. Programai vadovavo 
vyčių pirm. Jonas Olevičius.

Tomas Venclova Bostone da
lyvavo LB Kultūros klubo ren
giny Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėj. Prelegentą pristatė klubo 
pirm. Mykolas Drunga.

Televizijos antras kanalas (va
dinamas Educational Station), 
vienos valandos programoj pri
statė filmą “The Volga”. Pra
nešėjas sakė, kad tai National 
Geographic Special. Bostono 
dienraščio The Boston Globė re
dakcijos narys William A. Henry 
3rd. po to rašė, jog kai kas gali 
sakyti, kad tai prokomunistinis 
filmas bet niekas negali sakyti, 
kad tai yra antikomunistinis fil
mas. Ten nebuvę Sacharovo, 
Solženicyno pavardžių, o praras
tos tautos kaip Lietuva ir Esti
ja nesinaudoja saulėta krašto do
kumentacija.

BOSTON, MASS. — WLYk 
1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. 
S. Minkus, 502 ET Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.

LAISVĖS VARPAS
Sekm. 11-12 vai.
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402
Telef. 586-7209

Petras Viščinis, lietuvių radijo 
valandos Laisvės Varpo vedėjas, 
kovo 13 prisiminė, kad kovo 7 
šiai valandai suėjo 23 metai. Jis 
pastebėjo, kad per 23 metus per
duota apie 2,000 programų, 
suorganizuoti 35 kultūriniai ren
giniai, ruoštos programos anglų 
kalba amerikiečių radijo stotim 
Vasario 16-sios ir tragiškųjų 
birželio įvykių progomis. Nors 
programos klausosi tūkstančiai 
klausytojų, rėmėjų tėra tik apie 

200. Tai labai apsunkina va
dovybės darbą. Jei klausytojo 
įnašų mokėtojų skaičius kiek pa
kiltų, nereikėtų komercinių 
skelbimų, ir programos laikas 
būtų skirtas tik visuomeniniam 
ir kultūriniam reikalam.

Antanas Vasaitis, diplomuo
tas miškininkas, buvo kovo mė
nesio kultūrinio subatvakario 
prelegentu. Jis kalbėjo apie nau
jus kelius Amerikos miškų ūkyje. 
Prelegentą pristatė subatvakarių 
rengimo komisijos pirm. Ed
mundas Cibas. A. Vasaitis, bai
gęs Dotnuvos žemės ūkio aka
demiją, dirbęs savo srity Lietu
voj, Amerikoj dirbo miškų pro
duktų tyrimo laboratorijoj Madi
son, Wisc., o vėliau miškų žiny
bos centre Washingtone. Po pa
skaitos parodė du filmus — apie 
miškų kirtimą ir atželdinimą bei 
apie Amerikos raudonmedžius.

Berklee Performance Center 
salėj balandžio 6, trečiadienį, 
8:15 vai. vak. Berklee saksofo
nų kvarteto koncerte bus atlik
tas ir prof. Jeronimo Kačinsko 
antras saksofonų koncertas, pa
rašytas 1976. Programoj dar bus 
grojama J. S. Bacho, Ch. Mario- 
no, B. Bartok, M. Kaderavek, 
J. La Portą ir E. Barry muzika.

Laisvės Varpo pavasarinis 
koncertas vyks balandžio 17 So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėj.

Hamiltono Aukuro teatro gast
rolės vyks balandžio 30 So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos salėj.

Lapinskų lėlių teatro vaidini
mas, ruošiamas skaučių židinio, 
vyks gegužės 1 So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj.

Perskaitęs Darbininką, duok 
kitam!

r

BnnK-Bv-mnii 
Pastoge poid both uiays 

Fast, [onuenientpriuate, snfejree! 
Thot's uihat BDIlKinG-BV-mflllis.
The South Boston Savings Bank way. Whether your 

banking needs consists of deposits or withdrawals 
you can privately transact your business 

in the comfort of your own home ... regardless of 
the hour or day of the week. Banking 
by mail is fast too! Once your transactions 

B are received by us they’re immediately
I entered in your ——/-'įj 

’ account and mailed \ 'l 
back to you the šame day. ♦ U /y "

Ali this and security ... in knowing your'S 
money is working hard ... earning the 
highest interest rates allowed by law.

Look into our easy, convenient, postage paid (j ■ 
Bank-By-Mail plan today. Call Mr. Donahue at 268-2500 or by

MAIN OFFICE
460 West Broadvvay
South Boston
9 AM to 3.30 PM-
Monday thru Friday
Salurday 10 AM to 1 ”M 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740Galllvan Blvd.
8:30 AM to 5.30 PM
Mon.. Tues . Wed & Fri.
Thurs. -8 30 AM to 7:30 PM 

^^ahjrday 8 30 AM to 12 Noon

iv

7’

vvriting to either office.

J “, South Boston i 

’Savings BanU
THE LEADER’^^4

t

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

Lietuviška knyga — geriausia 
dovana!

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYRA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

\

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite - įsitikinsite!

15 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 15
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — :
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516 757-0801 
Franklln Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushlnge: 41-06 Main Street — Hl 
Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 
White Plalns, N.Y., The Cheese Pitt —

200 Hamllton Avė. — Tel.: 914-949-0226
Nanuet, N. Y., Nanuet Mali Shopping

Route 59 — Tel.: 914-623-4265

i 4-3210
343-6116

5-2552
5-1154

Cent.,

Saddlebrook, N.J. — Saddlebrook Mali—
Tel.: 201 843-0029

Bristol, Conn., Bristol Gourmet Shop, Route 202 
Junct. 229 — Tel.: 203-589-0300

Danbury, Conn.: Danbury Gourmet, 296 Main St. — 
Tel.: 203-744-6857

Norwood, Mass.: Meat and Wursthaus —101 Centrai St. 
Tel.: 617 769-2895

Wayne, N.J.: 1234 Willowbrook Mali —
Tel.: 201-785-0542

1
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827-1352
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas šaukiamas 
balandžio 6, trečiadienį, 7:30 
v.v. pas klubo narę T. Penikie- 
nę, 85-23 87 Street VVoodhaven, 
N.Y. Tai bus paskutinis susirin

kimas prieš Velykų stalą, kurį 
klubas rengia per Atvelykį Kul
tūros Židiny.

Tradicinis Velykų stalas ren
giamas per Atvelykį, balandžio 
17, Kultūros Židiny. Programą 
atliks dramos aktorius Juozas 
Palubinskas iš Baltimorės.

Kun. Juozą Aleksiūną kovo 20 
ištiko širdies priepuolis. Pagul
dytas South Nassau Community 
ligoninėj.

Prel. L. Tulaba, P .A., buvo at
vykęs į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Savaitgaly lankėsi 
pranciškonų vienuolyne, kovo 
28 aplankė Darbininko redakci
ją. Į Romą išskrido kovo 30.

Solistė Irena Stankūnaitė dai
nuoja arkivysk. J. Matulaičio 
minėjime šį sekmadienį Apreiš- ' 
kimo parapijos salėj. Minėjimas 
įvyksta tuoj po pamaldų, 12 vai.

Kaukių baliaus rengėjai pra
neša, kad Elena Mickeliūnienė 
buvo paaukojusi baliaus premi
jom 200 dol., o ne 100 dol., 
kaip buvo parašyta Darbininke.

LAK šachmatininkai gausiai ir 
sėkmingai pasireiškė rytų apy
gardos žaidynėse Kultūros Židi
ny. Mūsiškiai laimėjo pinnasias 
dvi vietas, pirmas E. Staknys, 
antras — A. Sakalas. Trečiuoju 
baigė R. Crauslys iš Bostono. Už 
LAK dar žaidė: J. Galminas, A. 
Simonaitis, Kulpa ir J. Tysliava. 
Iš Bostono dar buvo trys daly
viai, iš Philadelphijos — 2. Viso 
12 raidėjų. Teisėjavo LAK šach
matininkas J. Vilpišauskas.

Petras Tutinas arkvysk. J. Ma
tulaičio minėjime paskaitys iš
traukas iš jo raštų.

PRANEŠIMAS 
DAILININKAM

Gera proga ypač jaunesnės 
kartos dailininkam parodyti ir 
gal parduoti savo darbus atei- 
nančioj 49-toj dailės parodoj 
prie Alexander’s automobilių 
pastatymo sklypo esančiose gat
vėse. Paroda bus tris savaitga
lius, po tris dienas savaitėj. Pra
dedama balandžio 29, baigiama 
gegužės 15. Dalyvavimas visiem 
laisvas. Mokestis už visus tris 
savaitgalius — 15 dol. Plates
nių informacijų gali suteikti 
dail. A. Kairys, tel. 459-3760.

Kun. V. Bagdonavičius, MIC, 
iš Chicagos atvyksta į New Yor- 
ką. Čia jis praves religinio susi
kaupimo pokalbius šios savaitės 
penktadienį — 7:30 v.v. ir šeš
tadienį 7 v.v. Kultūros Židiny. 
Taip pat ir dalyvaus arkivysku
po J. Matulaičio 50 metų mirties 
minėjime, kuris bus balandžio 3 
Apreiškimo parapijos bažnyčioj 
ir salėj. Jis pasakys kalbą apie 
arkivysk. J. Matulaitį.

Sesuo Ona Mikailaitė atvyksta 
iš Putnamo ir kalbės arkivysku
po J. Matulaičio minėjime, kuris 
bus šį sekmadienį balandžio 3, 
Apreiškimo parapijos salėj.

Antanas Masionis vadovaus 
arkivysk. J. Matulaičio akademi
jai kuri rengiama balandžio 3, 
šį sekmadienį, Apreiškimo pa
rapijos salėj. Akademijos pra
džia 12 vai., tuoj po pamaldų 
Apreiškimo parapijos bažnyčioj.

Arkivysk. J. Matulaičio 50 
metų mirties minėjimas rengia
mas balandžio 3, šį sekmadienį. 
Pamaldos Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje 11 vai., tuoj po pa
maldų parapijos salėj — akade
mija. Kviečiami visi dalyvauti.

Pianistė Dalia Sakaitė akom- 
ponuos solistei Irenai Stankū
naite i-Silva, kuri dainuos ar
kivysk. J. Matulaičio minėjime 
balandžio 3 Apreiškimo parapi
jos salėj.

Perkūno choro valdyba ir tam 
tikslui sukviesti bendradarbiai 
kovo 20, sekmadienį, Kultūros 
Židiny svarstė operetės “Auksi
nės dienos” pastatymą, pagal 
Rombergo — “Studentas prin
cas”, Pagrindinius vaidmenis 
atliks Genė Ugianskienė ir Vy
tautas Daugirdas. Veikalo prem
jera įvyks gegužės 7 Philadel
phijoj.

Šatrijos Raganos-Marijos Peč
kauskaitės 100 metų gimimo su
kaktis bus minima spalio 23, 
sekmadienį, Kultūros Židiny (ne 
spalio 26, kaip buvo paskelbta 
praeitame Darbininko numery). 
Rengia New Yorko moterų or
ganizacijos.

Perkūno choro valdyba per
sitvarkė. Valdyba pasilieka ta 
pati, tik pasiskirstė kitaip parei
gom. Pirmininkas — Antanas 
Razgaitis, vicepirmininkai. — 
Stasys Karmazinas ir Zenonas 
Jurys, iždininkas Petras Tutinas, 
sekretorius Zenonas Jurys, ar
chyvaras — Jonas Jankus, ūk
vedys — Jonas Šileikis.

Mindaugo Jankausko skulptū
ros paroda rengiama balandžio 
2 ir 3 Kultūros Židiny. Rengia 
vyr. skaučių židinys Vilija. Pa
roda lankoma šeštadienį nuo 1 
iki 10 vai., sekmadienį nuo 12 
iki 8 v.v. Iškilmingas atidary
mas šeštadienį 7:30 v.v.

Dail. Alfonso Dargio paroda 
rengiama spalio 15-16 Kultūros 
Židiny. Rengia LMK Federaci
jos New Yorko klubas. Dailinin
kas gyvena Rochester, N.Y.

Dr. Petras Kisielius, gyvenąs 
Cicero, 111., Maironio lituanis
tinei mokyklai New Yorke pado
vanojo neseniai Lietuvių Foto 
Archyvo išleistą “Palikę tėviš
kės namus”. Tai liuksusinis, di
delės meninės ir istorinės ver
tės leidinys apie Šv. Kazimiero 
kapines Chicagoj. Mokykla dr. 
Kisieliui nuoširdžiai dėkoja už 
dovaną.

Maironio lituanistinėj mokyk
loj pamokų nebus Didįjį Šešta
dienį, balandžio 9. Mokslas vėl 
bus tęsiamas balandžio 16.

N.Y. vyr. skaučių židinys VILIJA

rengia

MINDAUGO
JANKAUSKO
skulptūros kūrinių

PARODĄ
balandžio 2-3
Kultūros Židinyje

Paroda lankoma: šeštadienį nuo 1 iki 10 v.v., sekmadienį 
nuoi 12 iki 8 v.v.
Iškilmingas atidarymas balandžio 2, šeštadienį, 7:30 v.v.

Po atidarymo — vaišės

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJ

Po sunkios žiemos, galvo
dami apie vasaros atostogas, 
prisiminkite pranciškonų Va
sarvietę Kennebunkporte, Mai
ne. Sezonas prasideda liepos 3

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko ad
ministracijoje.

Išnuomojamas 3 kambarių bu
tas Woodhavene, 2 blokai nuo 
parko. Kreiptis kiekvieną dieną 
po 6 v.v., šeštadieniais ir sek
madieniais — visą dieną. Tel. 
296-8869.

— ST. PETERSBURG, FLO
RIDA ir apylinkėse perkant, 
parduodant ir nuo mojant nuosa
vybes kreipkitės į ANGELĘ 
KARNIENĘ, Broker-Realtor, 
6900-10th Avė. North, St. Pe
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.

ir baigiasi rugsėjo 5. Nuo lie
pos 3 iki 16 ir nuo rugpiūčio 
21 iki rugsėjo 5 nuo kambarių 
duodama 20% nuolaida. Regist
ruokitės iš anksto. Pranciš
konai kviečia visus, informa
cijai adresas: Vasarvietės Ve
dėjas, Franciscan Monas- 
tery, Kennebunkport, Maine 
04046. Tel. 207 967-2011.

Maloniai esate kviečiami į

NEW JERSEY VINCO KUDIRKOS VARDO 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS

10 METŲ VEIKLOS BALIŲ,
kuris įvyksta

1977 balandžio 23 
Švč. Trejybės parapijos salėje 
207 Adams St., Nevvark, N.J.

Meno paroda ir kokteiliai 7 vai. 
Programa, valgis, šokiai 8:30 vai.

Bilietus galima užsisakyti telefonu pas 
Danguolę Didžbalienę (201) 925-4761

Įėjimo auka — $15 asmeniui

V. KUDIRKOS LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
TĖVŲ KOMITETAS

Balandžio 23, šeštadienį, Kultūros Židiny

MAIRONIO LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS

PAVASARIO BALIUS
7 v. — atgaiva, atidaromas baras
8 v. — trumpa programa,

karšta vakarienė, 
gėrimai ant stalų

Šokiam groja labai geras RADIONOVO 
orkestras iš Hartfordo
Auka mokyklai išlaikyti: 

suaugusiem — 15 dol, 
jaunimui — 12 dol.

Stalus ir pavienes vietas užsisakyti pas: 
Ireną Alksninienę, 886-5695 
Vidą Jankauskienę, 849-2260 
Nijolę Ulėnienę, (516) 271-4470

Visus maloniai kviečia
Tėvų Komitetas

APREIŠKIMO PARAPIJOS
BAŽNYTINIS KONCERTAS

IR

ARKIVYSKUPO 
JURGIO MATULAIČIO 

50 M. MIRTIES PAMINĖJIMAS
ĮVYKS

VERBŲ SEKMADIENĮ MIŠIŲ METU 
BALANDŽIO 3 D. 11 VAL. RYTO 

APREIŠKIMO PARAPIJOS BAŽNYČIOJE 
259 NORTH 5TH ST. BROOKLYN, NEW YORK 

AKADEMIJA — MOKYKLOS SALĖJE 
TUOJ PO PAMALDŲ 

KALBĖS: KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, M.I.C.
SESUTĖ ONA MIKAILAITĖ

MENINĘ DALĮ ATLIKS:
1. PARAPIJOS CHORAS. DIR. ALGIRDAS KAČANAUSKAS
2. SOLISTĖ IRENA STANKŪNAITĖ-SILVA. AKOMP. D. SAKAITĖ

3. PETRAS TUTINAS SKAITYS ARKIVYSK. MATULAIČIO ŽODŽIUS

PROGRAMAI VADOVAUS ANTANAS MASIONIS

VISI MALONIAI KVIEČIAMI

pirmą kartą Kultūros Židiny, 341 Highland Blvd., Brooklyne
vz

šeštadienį, balandžio 16,

KONCERTAS 
B All US

Laisvės Žiburio
RADIJO 
PAVASARIO

PRADŽIA 7 VAL.

Visos vietos numeruotos. Bilietų kainos 7, 6 ir 5 dol. Blietus patartina 
įsigyti iš anksto pas platintojus.

NEW YORKE
VVoodhaven: Haven Realty(Andriušis) VI7-4477 

Eug. Kezienė 296-0798
Richmond Hill: Alice’s Florist 846-5454 

B. Labutienė VI 7-5550 
VI. Vasikauskas VI 7-1286

Brooklyn: Kelionių agentūra “Vytis” 769-3300
A. Diržys TA 7-8789

Bayside R. Kezys 229-9134

Giendale S. Kačinskienė HY 7-5340
Kew Gardens Ž. Jurienė 441-7831

NEW JERSEY
A. Rugys 525-3344
V. Mamaitis 351-9057
B. Macijauskienė 892-6415

Iš Elizabeth, N.J., organizuojamas autobusas. 
Registruotis pas V. Mamaitį.

Bilietus galima užsakyti ir paštu prisiunčiant sau adresuotą su pašto ženklu 
voką ir atitinkamai sumai čekį Lithuanian Radio Club vardu 217-25 54 Avė., Bayside, 
N.Y. 11364. '

Po programos šokiai ir balius abiejose KŽ salėse.
Gros AMOUR ORKESTRAS

Baliui stalus 10-čiai žmonių rezervuoti pas B. Labutienę VI 7-5550

VISUS KVIEČIA ATSILANKYTI
LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS
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